
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
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     Matéria Judiciária - Plenário 01
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     Matéria Administrativa - Plenário 01
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Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho
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CONSELHO DA MAGISTRATURA
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Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira
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QUINTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
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Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

SEXTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 8:30

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Marcos Machado

Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Juiz 

Convocado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras 
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Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho
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Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº 0562/2016-GRHFC

A Doutora EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais, 

com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e determinações da 

Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e;

 CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão 

judiciário do mês de DEZEMBRO/2016, nos termos do Provimento n.º 

10/2016-CM, de 06/05/2016;

 CONSIDERANDO o Ofício nº. 158/2016/GAB, que informa que o Exmo. Dr. 

Jeverson Luiz Quinteiro, estará afastado de suas funções no período de 

09.12.2016 à 19.12.2016;

 CONSIDERANDO a troca de plantão do distribuidor.

 RESOLVE:

 ART. 1.º ALTERAR a escala de PLANTÃO JUDICIÁRIO SEMANAL E DE 

FINAL DE SEMANA, nesta COMARCA DE CUIABÁ, relativa ao mês de 

DEZEMBRO DE 2016, das ÁREAS CÍVEL e CRIMINAL, contemplando todos 

os Juízes de Direito e Substitutos, inclusive aqueles com atribuições em 

Varas Especializadas, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, da seguinte 

forma:

 ÁREA CÍVEL

 Dias 01 a 02.12.2016

 Juiz(a): Drª. TATIANE COLOMBO

 Juízo da 6ª Vara Cível de Feitos Gerais

 Gestor: ANALICE ROSOLEM SANTOS

 Telefone(s): 3648-6327 / 99948-8823

 Oficiais de Justiça: ANTÔNIO MARCELINO DE ALMEIDA

 Telefone(s): 99661-5015

 VÂNIA BRITO GUIMARÃES DE ALMEIDA

 Telefone(s): 99251-5661

 Cartório Distribuidor: AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

 Telefone(s): 99997-5916

Dias 03 a 07.12.2016

Juiz(a): Dr. YALE SABO MENDES

 Juízo da 7ª Vara Cível de Feitos Gerais

Gestor: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR

 Telefone(s): 3648-6345 / 99948-8823

 Oficiais de Justiça: JEFERSON REIS

 Telefone(s): 99661-5015

 HERDELICE CRUZ DO NASCIMENTO

 Telefone(s): 99251-5661

 Cartório Distribuidor: ELIAS GOMES FERREIRA

 Telefone(s): 99997-5916

Dias 08 a 16.12.2016

Juiz(a): Drª. HELENA MARIA BEZERRA

 Juízo da 8ª Vara Cível de Feitos Gerais

 Gestor: ERZIRA ELISBETE DA SILVA

 Telefone(s): 3648-6385 / 99948-8823

 Oficiais de Justiça: JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES

 Telefone(s): 99661-5015

 SELMA TEIXEIRA MATOS DE SOUZA

 Telefone(s): 99251-5661

 Cartório Distribuidor: AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

 Telefone(s): 99997-5916

Dias 17 a 19.12.2016

 Juiz(a): Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

 Juízo da 9ª Vara Cível de Feitos Gerais

 Gestor: JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA

 Telefone(s): 3648-6365 / 99948-8823

 Oficiais de Justiça: HANDERSON RAINER RIBEIRO

 Telefone(s): 99661-5015

 LUIS CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS

 Telefone(s): 99251-5661

 Cartório Distribuidor: ELIAS GOMES FERREIRA

 Telefone(s): 99997-5916

 ÁREA CRIMINAL

 Dias 01 a 02.12.2016

Juiz(a): Dr. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

 Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado

 Gestor: MARIA ANGELA VINÉ

 Telefone(s): 3313-1100 / 99949-0558

 Oficiais de Justiça: JEOVANI FREDERICO DA SILVA

 Telefone(s): 99642-8737

 CELSON CÉLIO DE AMORIM

 Telefone(s): 99326-7998

 Cartório Distribuidor: AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

 Telefone(s): 99997-5916

 Dias 03 a 07.12.2016

 Juiz(a): Dr. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

 Juízo da 2ª Vara Criminal

 Gestor: MIRELLA JENNIFER DE SIQUEIRA EUGÊNIO

 Telefone(s): 3648-6161 / 99949-0558

 Oficiais de Justiça: JOÃO MÁRCIO DE MIRANDA PINHEIRO

 Telefone(s): 99642-8737

 JORGE EDUARDO LEIRIA

 Telefone(s): 99326-7998

 Cartório Distribuidor: ELIAS GOMES FERREIRA

 Telefone(s): 99997-5916

 Dias 08 a 16.12.2016

Juiz(a): Drª. ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Dom. e Familiar Contra a Mulher

Gestor: MURILO CÉSAR DE ARAÚJO VIEIRA

 Telefone(s): 3648-6 605 / 99949-0558

 Oficiais de Justiça: PAULO SÉRGIO DE SOUZA

 Telefone(s): 99642-8737

 CÍCERO CLEMENTINO DE NORONHA

 Telefone(s): 99326-7998

 Cartório Distribuidor: AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

 Telefone(s): 99997-5916

 Dias 17 a 19.12.2016

Juiz(a): Drª. MÔNICA CATARINA PERRI SIQUEIRA

 Juízo da 1ª Vara Criminal

 Gestor: ROSANA ALBUQUERQUE DUTRA

 Telefone(s): 3648-6155 / 99949-0558

 Oficiais de Justiça: ZILMAR NORONHA DA LUZ

 Telefone(s): 99642-8737

 MARCELO DA COSTA MARQUES FREIRE

 Telefone(s): 99326-7998

 Cartório Distribuidor: ELIAS GOMES FERREIRA

 Telefone(s): 99997-5916

 ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes, contidas na CNGC/MT, e Provimento 

nº. 001/2013/CM, de 08.01.2013.

 ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais, nos dias em que 

estiverem escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados.

 ART. 4º. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão 

Judiciário Eletrônico, nos termos do supracitado Provimento n.º 

001/2013/CM, e, após a homologação, os dados nela constantes estarão 

disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 

de Comarcas, para acesso pelo cidadão.

ART. 5º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de 

publicação da Portaria do Diário da Justiça Eletrônico.

 ART. 6º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a 

Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 

conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente.

 ART. 7º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias 

localizadas fora do prédio do Fórum deverão afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da 

convocação, notificando-os pessoalmente.

ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais ficam autorizados 

a convocar até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para 

auxiliarem na realização dos trabalhos, por dia de plantão, em dia não útil.

 ART. 9º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a 
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convocar até 1 (um) servidor da própria secretaria plantonista para 

auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de plantão, em dia não útil.

 Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao 

Conselho da Magistratura, aos Juízes plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 

serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor.

Registre-se e cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de novembro de 2016.

 (ASSINADO DIGITALMENTE)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

 JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DE CUIABÁ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-261 1ª VARA CÍVEL ESP. DE FALÊNCIAS, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ

Processo Número: 1019902-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE BRITO NUNES (DEPRECANTE)

JUIZO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA MT (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (DEPRECADO)

Outros Interessados:

EDER APARECIDO DE BRITO MEREIS (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL ESP. DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019902-54.2016.8.11.0041 

DEPRECANTE: MARIA HELENA DE BRITO NUNES, JUIZO DA COMARCA DE 

ALTA FLORESTA MT DEPRECADO: MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO   Cumpra-se com URGÊNCIA conforme deprecado, servindo a 

cópia da presente de mandado, devendo ser distribuída ao Oficial 

Plantonista. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se.   Cuiabá/MT, 18 de 

novembro de 2016.       Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

Cooperador  

Intimação Classe: CNJ-261 1ª VARA CÍVEL ESP. DE FALÊNCIAS, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ

Processo Número: 1019990-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODAR PNEUS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - 0004635-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA APARECIDA DOS SANTOS CASTRO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL ESP. DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019990-92.2016.8.11.0041 

DEPRECANTE: RODAR PNEUS LTDA DEPRECADO: DEBORA APARECIDA 

DOS SANTOS CASTRO   Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se.   Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2016.   Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito Cooperador  

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 779569 Nr: 33045-69.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ESP. DE FALENCIA, 

RECUP. JUDICIAL E CARTAS PRECATORIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 (...)Diante desse contexto, levando-se em conta que o advogado 

concordou com a restauração e apresentou os documentos que 

compunham os autos, homologo por sentença a restauração do Processo 

de Falência n. 8845-13.2003.811.0041 (Código 120518), com fundamento 

no art. 714, § 1º, do NCPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, a, do NCPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários, uma vez que não foi demonstrada a culpa de quem estava na 

guarda dos autos subtraídos (precedente: TJPR, Apelação Cível n. 

424.850-0).Após o trânsito em julgado, lavre-se o necessário auto, que 

será composto pelas seguintes peças: petição inicial, procuração, 

recolhimento de custas, certidão negativa do oficial de justiça noticiando a 

não localização dos devedores e pedido da autora de suspensão do feito 

(que se encontram às fls. 17/48), bem como da certidão de inteiro teor de 

fls. 05/06 e de cópia desta decisão.Lavrado o auto de restauração, 

intime-se o patrono da parte requerente, na pessoa do advogado Ussiel 

Tavares da Silva Filho, para que o subscreva, na forma do art. 714, § 1º, 

do NCPC.Comunique-se ao Serviço Distribuidor e anote-se a restauração 

junto ao registro geral.Oficie-se à OAB dando ciência deste decisum, 

consignando-se que o ofício n. 1008/2012 (fl. 14) foi encaminhado 

inapropriadamente pela Gestora desta unidade judiciária.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Em seguida, venham aqueles autos conclusos para o 

seu regular prosseguimento.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-261 1ª VARA CÍVEL ESP. DE FALÊNCIAS, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ

Processo Número: 1019390-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL ESP. DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE 

CUIABÁ DECISÃO   Numero do Processo: 1019390-71.2016.8.11.0041 

DEPRECANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DEPRECADO: ESTADO DE MATO GROSSO   Cumpra-se com URGÊNCIA 

conforme deprecado, servindo a cópia da presente de mandado, devendo 

ser distribuída ao Oficial Plantonista. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2016.   Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito Cooperador    

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1092852 Nr: 7439-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo nº 7439-97.2016.811.0041 - Código 1092852

Vistos.

As ações para cobrança de seguro DPVAT são propostas pelo rito 

sumário devido à celeridade processual deste, que concentra os atos 

processuais na audiência de conciliação, que deve ser designada dentro 

de 30 dias, conforme determinação do art. 277, caput, do Código de 

Processo Civil.
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no sentido de 

que, inexistindo prejuízos à parte, pode o juiz converter o rito escolhido 

pelo autor da demanda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO - RITO SUMÁRIO PARA O RITO 

ORDINÁRIO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - 

RECURSO IMPROVIDO. A doutrina e a jurisprudência firmaram o 

entendimento de que não acarreta nulidade do processo a conversão para 

o procedimento ordinário, nas causas em que o rito sumário era o 

adequado, uma vez que aquele apenas torna mais longo o caminho, com 

maior amplitude de defesa, não implicando em qualquer dano processual 

aos litigantes.” (AI, 97024/2009, DR.CIRIO MIOTTO, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 05/05/2010, Data da publicação no DJE 

14/05/2010)” (grifei)

Posto isto, em atenção ao princípio da celeridade processual, bem como 

inexistindo prejuízos às partes e, ainda, considerando a necessidade de 

realização de perícias médicas na maioria das ações desta natureza, 

converto o rito sumário em ordinário, conforme me permite o art. 277, § 4º, 

do Código de Processo Civil.

 Anote-se no sistema Apolo e capa dos autos.

Cite-se a parte ré para responder em 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 285 e 319).

Intime-se o autor para informar o CEP (código de endereçamento postal).

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 04 de março de 2016.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017744-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - 22410-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017744-26.2016.8.11.0041 

AUTOR: ALDAIR VIEIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.   Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 31/03/2017, às 

08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 10 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019117-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA LYSENKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - 18047-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019117-92.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: VALENTINA LYSENKO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 31/03/2017, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório.   Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 10 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito    

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017828-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017828-27.2016.8.11.0041 
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AUTOR: RODRIGO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017830-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017830-94.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018749-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

DECISÃO   Numero do Processo: 1018749-83.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MARISA CAMARGO 

PUPIN       Considerando os termos do Provimento nº 004/2008/CM, que 

atribuiu nova competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca 

de Cuiabá, mormente em seu art. 1º, inciso I, que criou as Varas 

Especializadas em Direito Bancário, determino a redistribuição da presente 

ação a uma das Varas Especializadas, uma vez que os autos versam 

sobre operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central. Intime-se.       Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

novembro de 2016.     Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019861-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CHAGAS ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - 10208-O/MT (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - 0010335-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019861-87.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ELVIRA CHAGAS ANTONIO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 
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mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017816-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017816-13.2016.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017826-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL SILVA DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017826-57.2016.8.11.0041 

AUTOR: MIZAEL SILVA DE LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017837-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017837-86.2016.8.11.0041 

AUTOR: FABIO ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 
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mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017845-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017845-63.2016.8.11.0041 

AUTOR: VANESSA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017852-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017852-55.2016.8.11.0041 

AUTOR: AMANDA FERREIRA DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018805-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018805-19.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 

08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 
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mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018807-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOARES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018807-86.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARCIO SOARES DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018839-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON MAGALHAES DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - 0012009-A/MT 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - 0009172-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018839-91.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JAILTON MAGALHAES DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

27/04/2017, às 08h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 

18 de novembro de 2016.                                         Emerson Luis Pereira 

Cajango                                                  Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018872-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAILSON BADIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - 0012009-A/MT 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - 0009172-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018872-81.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ALAILSON BADIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 

08h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 
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serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018928-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENI GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - 18047-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018928-17.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JULIENI GONCALVES DA COSTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 

08h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-22 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019074-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - 22410-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019074-58.2016.8.11.0041 

AUTOR: VANESSA DE ANUNCIACAO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.   Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 

08h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-22 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019652-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCELINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - 22410-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019652-21.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDSON MARCELINO DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.   Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2017, às 

08h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 
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contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 18 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018892-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR MAGNO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - 0010130-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018892-72.2016.8.11.0041 

AUTOR: HEITOR MAGNO DE OLIVEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS   Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 28/04/2017, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 21 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019936-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMARANTES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019936-29.2016.8.11.0041 

AUTOR: GILMAR AMARANTES OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/04/2017, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 21 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-49 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017176-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO TADEU KONIG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - 0009369-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALEX DROGARIA LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017176-10.2016.8.11.0041 

AUTOR: HUGO TADEU KONIG RÉU: SALEX DROGARIA LIMITADA   

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial nos seguintes termos: i)          Junte aos autos comprovante de 

residência do autor (art. 320 do CPC); ii)        Promova a qualificação do 

sócio ou representante legal da empresa Salex Drogaria Limitada (art. 319, 

II, do CPC). A medida contida no item “ii” se faz necessária para evitar 

futuras arguições de nulidade por ausência de citação. Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.    Cuiabá - MT, 10 de novembro de 

2016.     Emerson Luis Pereira Cajango           Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019512-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGOTTI & FAGOTTI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - 0006358-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019512-84.2016.8.11.0041 

AUTOR: FAGOTTI & FAGOTTI LTDA - ME RÉU: SOCIEDADE BENEFICIENTE 

DA SANTA CASA DE MISERICORDIA   Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento das custas processuais e 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

CPC). Tomada a providência acima, cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 06/02/2017, às 09h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 11 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                              Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019513-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS LEITE MOREIRA (AUTOR)

LAURA ARIANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - 14961-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019513-69.2016.8.11.0041 

AUTOR: JONATHAS LEITE MOREIRA, LAURA ARIANE DA SILVA PEREIRA 

RÉU: GINCODELTA INCORPORACOES LTDA, GINCO URBANISMO LTDA   

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial nos seguintes termos: i)              Indique os endereços eletrônicos 

dos autores e dos réus (art. 319, II, do CPC); ii)            Junte aos autos 

cópias legíveis dos documentos pessoais dos autores (art. 320 do CPC). 

Advirto aos autores que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.    

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2016.     Emerson Luis Pereira Cajango 

            Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018492-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCINO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

ROSILDA LUIZA MARTINS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - 12723-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE DE ALBUQUERQUE SOUZA (RÉU)

Espolio de Alacy Henrique de Souza (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018492-58.2016.8.11.0041 

AUTOR: ROSILDA LUIZA MARTINS FERREIRA, ADERCINO MARTINS DE 

OLIVEIRA RÉU: ESPOLIO DE ALACY HENRIQUE DE SOUZA, MARCELO 

JOSE DE ALBUQUERQUE SOUZA   Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 06/02/2017, às 09h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 10 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                 Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019624-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS KIDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - 17803-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1019624-53.2016.8.11.0041 

AUTOR: MATHEUS KIDO GONCALVES RÉU: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA   Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 06/02/2017, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 
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a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

de consumo havida entre as partes, inverto o ônus da prova, com 

fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 

11 de novembro de 2016.                                         Emerson Luis Pereira 

Cajango                                                             Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018924-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ELIAN DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018924-77.2016.8.11.0041 

AUTOR: RUBIA ELIAN DA SILVA COSTA RÉU: SISAN ENGENHARIA LTDA, 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA   Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 06/02/2017, às 09h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Antevendo a relação de consumo havida entre as partes, inverto o 

ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se.   Cuiabá - MT, 10 de novembro de 2016.   

                                      Emerson Luis Pereira Cajango 

                                                              Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-94 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018428-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA MEIRA SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO DAVID (RÉU)

EDSON LUIS DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018428-48.2016.8.11.0041 

AUTOR: TATIANE CRISTINA MEIRA SANTOS RÉU: EDSON LUIS DE 

CARVALHO, HUGO LEONARDO DAVID   Cuida-se de Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis e Encargos da Locação ajuizada por Tatiane 

Cristina Meira Santos contra Edson Luis Carvalho e Hugo Leonardo David. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

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

designada para o dia 06/02/2017, às 09h00, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Conste do mandado as advertências do artigo 344 do 

CPC/2015. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação, poderá a 

parte ré purgar a mora (Lei nº 8.245/1991, art. 62, II). No caso de 

purgação da mora o Requerido poderá evitar a rescisão da locação 

efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento 

do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito 

judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem 

até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando 

exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado 

do locador, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, se 

do contrato não constar disposição diversa. Efetuado o depósito, se o 

locador alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se 

o Requerido para complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias. Se 

não for complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada (art. 62, IV, Lei 

n. 8.245/1.991). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se.    Cuiabá - 

MT, 10 de novembro de 2016.     Emerson Luis Pereira Cajango             Juiz 

de Direito    

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019689-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA MACEDO VIRONDA OAB - 89243-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO   Numero do Processo: 1019689-48.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO     Cuida-se de 

ação anulatória com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada por 

Financeira Alfa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra 

Estado de Mato Grosso. Como se verifica na petição inicial, figura no polo 

passivo da demanda o Estado de Mato Grosso. A competência para 

julgamento da causa é da Vara Especializada de Fazenda Pública, na 

forma disposta pela Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, 

quando da distribuição de competência das varas: “Processar e julgar os 

feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal”. Dessa forma, declaro a 

incompetência das varas cíveis de feitos gerais para processar e julgar o 

feito, e determino sua redistribuição a uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública. Intime-se.       Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de novembro de 

2016.     Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito    

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821054 Nr: 27267-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEDROZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁSSICA IMOBILIÁRIA LTDA, SOLIDONIO 

JOSÉ CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA VIEIRA DE MOURA - 

OAB:16.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382, TÂNIA MARA DELPHINO RIBEIRO 

AZEVEDO - OAB:7104/MT

 Autos n.º 821054 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 dias, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as.

Ademais, no mesmo prazo, manifestem-se acerca da possibilidade de 

transação, para eventual designação da audiência preliminar, nos termos 

do artigo 331 do Código de Processo Civil .

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 713223 Nr: 5863-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. REUTER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que torno sem efeito a certidão e a publicação do dia 21/09/2016, 

pois os autos devem ir para Defensoria Pública.

7ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084694 Nr: 3677-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Processo - Código nº 1084694

Vistos,

Defiro o prazo requerido de cinco dias para a ré anexar aos autos os 

documentos de representação.

Aguarde-se o prazo da contestação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 2016.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 423665 Nr: 7976-06.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. G. L. S., D. K.L. S., NILZA MARIA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º e 485, III, §1º e IV do 

CPC/2015 (por analogia ao processo executivo), e em consonância ao 

Provimento 84/2014-CGJ/MT, JULGO EXTINTO o presente processo 

EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no 

Apolo 10228). Consigno que a parte Exequente poderá requerer a 

retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade do 

devedor/executado, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao 

Cartório Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de JULHO de 2.016.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 423665 Nr: 7976-06.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. G. L. S., D. K.L. S., NILZA MARIA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Intimação da parte condenada para no prazo legal efetuar o pagamento 
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das custas finais elaboradas no feito.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018925-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CHIMATTI PESENTI (AUTOR)

MARLENE MELGES PESENTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - 0017000-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1018925-62.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSE LUIZ CHIMATTI PESENTI, MARLENE MELGES PESENTI RÉU: 

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.   Vistos etc.   Verifica-se que o 

autor atribuiu a causa o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). 

No entanto, ao ser atribuído o valor à causa, deve ser observada a 

incidência do princípio da equivalência do benefício efetivamente 

perseguido, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de 

Justiça.   “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO LEGAL QUE 

DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte 

relaciona o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a 

demanda. Assim, na hipótese em que a ação revisional no qual foi 

apresentada a impugnação ao valor da causa visa, justamente, nova 

definição do valor do contrato, a fim de obter o reequilíbrio 

econômico-financeiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a 

diferença entre o valor originalmente fixado e o pretendido. 2. Recurso 

especial a que se dá parcial provimento.” (STJ - REsp 742163 /DF 

RECURSO ESPECIAL 2005/0060981-1, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data do Julgamento:  15/12/2009, Data 

da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2010). (destaquei).   Desse modo, o valor 

atribuído à causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito 

econômico perseguido pelo autor da ação, conforme o comentário do 

ilustre doutrinador PONTES DE MIRANDA:   “O valor da causa é a quantia 

em que o autor estima seu pedido, isto é, o que ele exige por certa causa 

petendi.” (PONTES DE MIRANDA, in Comentários ao Código de Processo 

Civil, t. III, pág. 363).   A causa terá o valor do pedido principal mais os 

acessórios, ou seja, o valor da causa, somente estará ao livre arbítrio da 

parte autora quando se tratar de pedido genérico autorizado nos incisos 

do §1° do artigo 324 do CPC, o que não se enquadra no caso em tela.   

Vale ressaltar, que o dispositivo contido no artigo 291 c/c 319, inciso V, do 

CPC, atribuindo como requisito da inicial a indicação do valor da causa, 

não pode ser entendida como mera exigência formal que possa ser 

dispensada. Há, no requisito, além de clareza e discriminação do pedido, 

interesse de ordem pública que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. E, estas são razões suficientes para que o juízo, 

antes mesmo de eventual impugnação da parte adversa, exerça 

fiscalização sobre o valor atribuído a causa, pela parte autora, conforme 

dita o artido 292, §3° do CPC.   In casu, observa-se que o valor atribuído a 

causa, não corresponde com o valor patrimonial envolvido na lide, nem 

com a pretensão almejada pelo requerente.   Dessa forma, sendo possível 

a revelação do valor da causa, ainda que em termos aproximados, não se 

pode permitir a utilização de valor muito abaixo do êxito material almejado 

pela parte autora.   Com fundamento em todo o acima exposto, DETERMINO 

a intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo 

de 15 dias, corrigir o valor da causa e complementar as custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321do CPC. 

  Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos.   

Intime-se.   Cumpra-se.   Cuiabá-MT.     Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito      

Intimação Classe: CNJ-7 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1013666-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO VALENTIN MACHADO RAMPINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - 0014361-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (RÉU)

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO   Numero do Processo: 1013666-86.2016.8.11.0041 

AUTOR: ROMULO VALENTIN MACHADO RAMPINI RÉU: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A 

    Vistos etc.   A parte autora manifesta desinteresse na realização de 

audiência de conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC).   Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 16/02/2017, às 

14:00 horas, nos termos do artigo 334 do CPC.   Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).   CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.   

Embora a manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente 

não será realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo 

à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por meio de petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC, art. 334, § 5º).    Ressalvada a hipótese de oportuna 

manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).   Realizada a 

audiência e não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 

15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, 

se o caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). 

                                                 Em havendo oportuna manifestação de 

desinteresse por parte de todos os réus, o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início, para cada um dos réus, a 

partir da data de apresentação do respectivo pedido de cancelamento da 

audiência (CPC, art. 335, II).   Se a parte ré não ofertar contestação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art. 344).    No que tange ao pedido de 

modificação do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais), INDEFIRO o 

pedido, uma vez que o valor da causa se vincula no caso em tela ao 

benefício econômico requerido, contudo, deixo de determinar o 

recolhimento da diferença das custas e taxa judiciária, tendo em vista que 

possuem o mesmo valor do já recolhido.   Intime-se.   Cumpra-se.     

Cuiabá-MT,   Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito     

Intimação Classe: CNJ-241 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1016771-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEDA VICARI OAB - 0013796-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1016771-71.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA REQUERIDO: GILBERTO 

YOSHIEI KANASHIRO   Vistos etc.   A parte autora manifesta desinteresse 

na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC).   

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC).   Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/02/2016, às 15:30 horas, 
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nos termos do artigo 334 do CPC.   Fica a parte autora intimada na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).   CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.   Embora a 

manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente não será 

realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se 

o caso, indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC, art. 334, 

§ 5º).    Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse 

pela parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).   Realizada a audiência e não 

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

(CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

ú l t ima  sessão  de  conc i l i ação  (CPC,  a r t .  335 ,  I ) .                                    

              Em havendo oportuna manifestação de desinteresse por parte de 

todos os réus, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início, para cada um dos réus, a partir da data de 

apresentação do respectivo pedido de cancelamento da audiência (CPC, 

art. 335, II).   Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (CPC, art. 344).    Intime-se.   Cumpra-se.   Cuiabá-MT.   

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito     

Intimação Classe: CNJ-7 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017091-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - 51634-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 1017091-24.2016.8.11.0041 

AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A   Vistos etc. 

  A parte autora manifesta desinteresse na realização de audiência de 

conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC).   Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 18/04/2017, às 15:30 horas, 

nos termos do artigo 334 do CPC.   Fica a parte autora intimada na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).   CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.   Embora a 

manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente não será 

realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se 

o caso, indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC, art. 334, 

§ 5º).    Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse 

pela parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).   Realizada a audiência e não 

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

(CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

ú l t ima  sessão  de  conc i l i ação  (CPC,  a r t .  335 ,  I ) .                                    

              Em havendo oportuna manifestação de desinteresse por parte de 

todos os réus, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início, para cada um dos réus, a partir da data de 

apresentação do respectivo pedido de cancelamento da audiência (CPC, 

art. 335, II).   Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (CPC, art. 344).    Intime-se.   Cumpra-se.   Cuiabá-MT.   

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito     

Intimação Classe: CNJ-22 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1016774-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - 21162-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO   Numero do Processo: 1016774-26.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOAO BATISTA DOS SANTOS RÉU: BASIC CENTER MATERIAL DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA., 

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO   Vistos etc.   Analisando 

inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.   

Sobre a assistência judiciária dispõe o art. 4º, da Lei nº 1.060/50:   “Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.”   A respeito do assunto a Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas 

específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça 

gratuita, estabelecendo que:   “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.”   Na hipótese, apesar do demandante asseverar 

que é hipossuficiente, verifica-se em consulta ao sistema RENAJUD que o 

requerente, é proprietário de dois veículos:     Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo FIAT/WEEKEND ADVENTURE 2014 2015 

VW/LOGUS CL 1993 1993   Assim, verifico que o requerente possui 

patrimônio que vai além do padrão médio da população brasileira, 

afastando a aplicabilidade da Lei n. 1.060, de 1950.   O STJ em recente 

julgado manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos:   PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso.   Desse modo, havendo 

indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame que esta sendo patrocinado 

por advogado particular, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

  Ademais, não restou demonstrada sua incapacidade financeira, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF:   “LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
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insuficiência de recursos;”   O Tribunal de Justiça deste Estado em 

recente julgado manteve decisão deste Juízo, negando os benefícios da 

justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência, vejamos:   

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DECISÃO 

QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AOS MESMOS E OS BENEFÍCIOS DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS LEGAIS NÃO 

DEMONSTRADOS – DECISÃO INCENSURÁVEL – RECURSO IMPROVIDO.  

Os embargos do devedor somente podem ser recebidos com efeito 

suspensivo se presentes os requisitos elencados no art. 739-A, § 1°, do 

CPC.  Se o patrimônio do requerente se mostra extremamente vultoso, 

correta a decisão que indefere a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, notadamente quando as custas a serem 

recolhidas se mostram insignificantes frente aos bens que compõem esse 

patrimônio.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 107064/2009 - 

CLASSE CNJ - 202 – RELATOR: EXMO. SR. DES. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO – j. 16.12.2009) Grifo nosso.     Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário.   Sobre o assunto, já decidiu a corte 

mato-grossense: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA. O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito.  Portanto, não pode a parte pretender 

que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a 

necessidade real, justificando a concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE 

CNJ - 202 - COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010).  

Grifo nosso.   Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais, no prazo de 15 dias,  sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC.    Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos.   Intime-se.   Cumpra-se.     Cuiabá-MT,     

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito      

Intimação Classe: CNJ-37 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019590-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CALY JUNQUEIRA (EMBARGANTE)

CLAUDIO CALY JUNQUEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

0013582-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

  ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ    SENTENÇA   Numero do Processo: 1019590-78.2016.8.11.0041 

EMBARGANTE: CLAUDIO CALY JUNQUEIRA, CARLOS CALY JUNQUEIRA 

EMBARGADO: DANIEL PAES     Vistos etc.   Pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial, CLAUDIO CALY JUNQUEIRA e CARLOS CALY 

JUNQUEIRA interpôs estes embargos de terceiro em face do autor dos 

autos do processo físico nº 35504-88.2005.811.0041 - Código nº 228359, 

em trâmite neste Juízo.   Sem manifestação do réu.   É o relatório. Decido   

 Conforme dispõe o art. 3º da Portaria da Presidência nº 295/2016, que 

implantou o Sistema Processo Judicial Eletrônico- Pje nas varas de 

Comarca de Cuiabá: “As ações protocoladas de forma física até as 12h00 

do dia 5-9-2016, incluindo incidentes tramitaram de forma física até seu 

arquivamento.” Assim, é vedada a propositura de embargos de terceiro em 

modo Pje, quando ajuizados ou interpostos em processos que tramitam em 

meio físico.   Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo extinto sem 

resolução de mérito, conforme art. 485 IV, do CPC, conforme 

fundamentação supra que passa a integrar a presente.   Custas pelos 

Embargantes. Sem honorários, ante a ausência de formação da 

triangularização processual.   Intimem-se as partes.   Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de 

estilo.   Cumpra-se.   Cuiabá-MT,      Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito   

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094161 Nr: 8011-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que 

diante da previsão legal foi proposta pelo procedimento sumário, o qual 

visa dar celeridade processual, já que os atos processuais se concentram 

na audiência de conciliação, que deve ser designada dentro de 30 (trinta) 

dias, conforme determinação do art. 277, caput, do Código de Processo 

Civil, contudo levando em consideração o elevado número de processos 

semelhantes que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas 

de audiência de conciliação do juízo, resta prejudicada a celeridade 

processual pretendida pelo legislador.

Além do mais, como na maioria dos processos distribuídos há a 

necessidade de realização da produção de prova pericial para quantificar 

o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da indenização, 

tem-se que a razão pela qual fora instituído o rito sumário já se perdeu, de 

modo que, em respeito aos princípios constitucionais da razoável duração 

do processo e da celeridade processual, dispostos no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, CONVERTO de ofício, o rito do procedimento comum 

sumário para o ordinário.

Em consonância com o acima exposto está o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO DE 

RITO SUMÁRIO PARA ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada 

violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Não havendo prejuízo 

para a defesa, é possível a conversão do rito sumário para o ordinário. 3. 

O julgamento em desacordo com as pretensões da parte não 

consubstancia negativa de prestação jurisdicional ou afronta aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 258.553/PE, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 24/6/2013)

CITE-SE a parte contrária para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, consignadas as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil.

Contestada a ação, com ou sem preliminares/documentos, apresente a 

parte autora impugnação no prazo legal.

Encerrada a fase postulatória, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência.

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, prescreve o art. 4º da Lei. 10.060/50, que com a simples afirmação 

da parte, de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo, serão concedidos os benefícios da assistência judiciária, o que 

se provado ao contrário poderá acarretar-lhe a penalidade de pagamento 

até o décuplo das custas judiciais art. 4º § 1º da Lei 10.060/50. Neste 

caso, a parte autora declara que encontra-se impossibilitada de suportar o 

ônus processual e junta nos autos a devida declaração.

Sendo assim, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a 

parte autora com as advertências prevista no § 1.º do artigo 4.º da Lei 

1.060/50.

Anote-se a retificação no registro e autuação deste feito, fazendo constar 

a conversão do rito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 722977 Nr: 18550-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 990222/11/2016 Página 17 de 81



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D CRIVELATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO APARECIDO CUBA - 

OAB:11150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/0

 Vistos etc. Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora 

on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada SIDNEY LEITE DA SILVA, pessoa 

física, CPF nº 362.939.381-00, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito. Conforme determina o artigo art. 2º, 

§2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas Bacenjud e Renajud. Procedida à penhora, intime-se o executado 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se 

ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127691 Nr: 22044-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Vistos etc.

Às fls. 60/64 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da ação, nos 

moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelas partes e seus respectivos 

patronos, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remeta-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1016890-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - 0004032-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO                                         Cuiabá, 18 de 

novembro de 2016. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juízo, que designou 

audiência de conciliação para o dia 14/02/2017, às 13h30min. Processo: 

1016890-32.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 8.860,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Parte Ré: VJ dos Santos Transporte-ME 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente.  VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS 

  Analista Judiciária ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)   SEDE 

DO 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES:   - TELEFONE: (65) 

3648-6375 

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019742-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDA SAMPAIO FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - 12723-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO                                         Cuiabá, 21 de 

novembro de 2016. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juízo, que designou 

audiência para o dia 14/02/2017, às 10h30min. Processo: 

1019742-29.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 10.431,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: SANDA 

SAMPAIO FIGUEIREDO OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente.  VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)  SEDE DO 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES:   

- TELEFONE: (65) 3648-6375 

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019727-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NUNES MOREIRA DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - 0007585-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO                                         Cuiabá, 21 de 

novembro de 2016. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juízo.   

Processo: 1019727-60.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ALESSANDRA NUNES MOREIRA DE ALBUQUERQUE Advogado: Pedro 

Moacyr Pinto Júnior OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente.  VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciára ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)   SEDE DO 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES:   

- TELEFONE: (65) 3648-6375 

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086833 Nr: 4634-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSMDB, ALECIA DE SOUZA SILVA

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

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

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT e, 

levando-se em consideração o elevado número de processos 

semelhantes que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas 

de audiência de conciliação do juízo, entendo que o principio da razoável 

duração do processo encontra-se ultrapassado.

Do mesmo modo, considerando que na maioria dos processos distribuídos 

há a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, entendo que a razão pela qual fora instituído o rito sumário já 

se perdeu, de modo que, em respeito aos princípios constitucionais da 

razoável duração do processo e da celeridade processual, dispostos no 

art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, CONVERTO de ofício, o rito do 

procedimento comum sumário para o ordinário.

Em consonância com o acima exposto está o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ADOÇÃO DO 

RITO ORDINÁRIO AO INVÉS DO SUMÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica a 

orientação do STJ, no sentido de que "inexiste prejuízo ao réu e 

consequentemente nulidade processual, nos casos de adoção do rito 

ordinário em lugar do sumário, dada a maior amplitude de defesa conferida 

por aquele procedimento" (REsp 1.026.821/TO, Quarta Turma, Rel. Min. 

Marco Buzzi, DJe de 28/8/2012). 2. In casu, ao contrário do que assevera 

a agravante, não ocorreu conversão de ritos, pois desde a exordial houve 

a opção, pelos autores, do rito ordinário, embora a Lei lhes facultasse a 

adoção do rito sumário. 3. Adotado o rito ordinário, não há que se cogitar 

de violação aos arts. 275, II, "d", e 276 do CPC, que se aplicam apenas ao 

rito sumário. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

55.090/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

27/11/2012, DJe 17/12/2012)

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, constando que não contestada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora.

Após a contestação, com ou sem preliminares e/ou documentos, 

apresente a parte autora a impugnação no prazo de 10 (dez) dias.

Encerrada a fase postulatória, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014891-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE MATTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO   Numero 

do Processo: 1014891-44.2016.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI S/A 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: THIAGO DE 

MATTOS DA SILVA   Vistos etc...   Recebo a emenda à inicial.   Ante a 

manifestação da parte autora (ID 3039609), proceda-se a alteração do 

valor da causa para R$ 8.114,31.   Por ora, indefiro a inclusão de bloqueio 

de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD.   Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos:   “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”   Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

HONDA FIT LX, placa: KAD-5867 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada.   Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”.  (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA)   Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 

3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade 

da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973):   “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) -  RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO).   Consigno, ainda, que a redação disposta no § 

1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade.   Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.   

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a 

purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até 

porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que 

os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de 

forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.   A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA).   Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.   Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, quanto as parcelas vencidas e vincendas, 

atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou 

apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos 

moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04.   

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”.   Observe-se que o 

comprovante de diligência está acostado aos autos.   Por fim, profiro ao 

Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce.   

Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente 

assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no 

item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça.   Intime-se. Cumpra-se.          

Intimação Classe: CNJ-40 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017513-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (RÉU)

IGUALDADE SERVICOS TECNICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT    MANDADO DE 

INTIMAÇÃO     Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito PAULO 

SERGIO CARREIRA DE SOUZA    Dados do Processo:  Processo: 

1017513-96.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 32.193,77; Tipo: MONITÓRIA 

(40); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS];      Parte Autora: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Advogado: 

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB: MS0012809A Parte Ré: IGUALDADE 

SERVIÇOS TECNICOS LTDA e outros     FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO 

O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e documentos 

eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado.   OBJETO: Intimar a parte autora 

acerca da decisão abaixo transcrita, bem como, das advertências 

contidas no presente documento. ADVERTÊNCIA: Para o devido 

cumprimento de mandados pelos Oficiais de Justiça lotados na Comarca 

de Cuiabá/MT, é necessária a devida observância ao item I da Portaria n. 

64/2013-DF, qual seja: "I – Determinar que a comprovação do pagamento 

das diligências aos Oficiais de Justiça, seja realizada somente por meio 

de recibo original emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil, ou 

caixa eletrônico, vedada a apresentação de segunda via, de 

comprovantes de depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como 

de comprovantes de depósitos/transferências realizados on-line."     

DESPACHO / DECISÃO:   “Vistos etc...   Conforme o disposto no art. 701 

do NCPC:   “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 

3o É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer 

a hipótese do § 2o. § 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados 

os embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.”   

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no art. 700 do NCPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito.   Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais.   Nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC/2015, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”.   Intimo a parte autora para depositar diligência no 

prazo de 15 (quinze) dias acostando aos autos o comprovante original de 

depósito ou, se preferir, fornecer os meios necessários para o 

cumprimento do mandado.   Cumpra-se, servindo como mandado a cópia 

desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da 

sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.   Citem-se. 

Cumpra-se.”   Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2016 Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ       

Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, 

CEP: 78.049-905 – 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ – TELEFONES: (65)3648-6315 (Secretaria) / (65)3648-6314 / 

6313 / 6312 (Gabinete)    

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1015377-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN LEITE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO   Numero 

do Processo: 1015377-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: HERMANN LEITE DE ALMEIDA   Vistos 

etc...   Recebo a emenda à inicial.   Ante a manifestação da parte autora 

(ID 3015688 à 3015700), proceda-se a alteração do valor da causa para 

R$ 27.295,52.   Por ora, indefiro a inclusão no RENAVAM por meio do 

sistema RENAJUD.   Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos:   

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.”   Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN VOYAGE, placa: 

OBO-4692 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada.   Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”.  (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 
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VIEIRA)   Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 

3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade 

da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973):   “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) -  RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO).   Consigno, ainda, que a redação disposta no § 

1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade.   Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.   

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a 

purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até 

porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que 

os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de 

forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.   A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA).   Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.   Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, quanto as parcelas vencidas e vincendas, 

atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou 

apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos 

moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04.   

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”.   Observe-se que o 

comprovante de diligência está acostado aos autos (ID 1995087).   Por fim, 

profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce.   

Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente 

assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no 

item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça.   Intime-se. Cumpra-se.          

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1015806-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - 91811-/MG 

(ADVOGADO)

FABIANO COIMBRA BARBOSA OAB - 117806-/RJ (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO   Numero 

do Processo: 1015806-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A REQUERIDO: VALDIR RUELIS       Vistos etc..   NÃO CONSTA 

NOS AUTOS AS GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM, INTIMO 

PARA EM 10 DIAS JUNTÁ-LAS. CUMPRIDO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO 

SEGUE:                                             Por ora indefiro o pleito de bloqueio da 

documentação do veículo objeto da lide.   Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos:   “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”   Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN 19.320 E CL, chassi: 9BW9J82467R712043, placas 

MGU6142 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada.   Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”.  (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA)   Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 

3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade 

da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973):   “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) -  RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO).   Consigno, ainda, que a redação disposta no § 

1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade.   Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 
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do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.   

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a 

purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até 

porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que 

os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de 

forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.   A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA).   Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.   Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, quanto as parcelas vencidas e vincendas, 

atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou 

apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos 

moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04.   

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”.   

                                       Intimo o autor para depositar diligência no prazo 

de 05 (cinco) dias acostando aos autos o comprovante de depósito 

digitalizado ou se preferir, fornecer os meios necessários para o 

cumprimento do mandado.                                 Por fim, profiro ao Senhor 

Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e 

reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce.     

Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente 

assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no 

item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça.   Intime-se. Cumpra-se.        

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1013122-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - 50945-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ  INTIMAÇÃO   Fica a 

parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso de 

Prazo de Dilação, no prazo legal.       SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES:   - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017507-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado à fl.47, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento, se expedido. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017957-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Pan Americano (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDINEY CORREA DE MORAES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO   Deverá 

a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça, acostada 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. SEDE DO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES:   - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020512-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

  Vistos, etc.    Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

para R$ 12.190,39(doze mil, cento e noventa reais e trinta e nove 

centavos). Anote-se. Intime-se o autor para comprovar em quinze dias, a 

regularizar o recolhimento das custas e taxas judiciárias, referente a este 

valor, vinculando-os ao número único do processo, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.16

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018427-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ  INTIMAÇÃO   Deverá 
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a Parte Autora depositar diligência (digitalizada) ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.   DECISÃO:   Vistos, etc. Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

Previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto  Pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se.     SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES:   - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016140-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - 5197-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO   Deverá 

a parte autora proceder ao recolhimento da Taxa Judiciária no valor de R$ 

128,40 (cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), no prazo legal, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. SEDE DO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES:   - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017529-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - 0017555-S/MT (ADVOGADO)

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - 0011974-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.16  

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017473-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DOURADO DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA DOURADO DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.                           Cuiabá, 

21.11.16

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - 0018603-A/MT 

(ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - 0016691-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.                            Cuiabá, 

21.11.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016989-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON BOLANDINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016996-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEGARD FRANCO DINIZ E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.16

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1013700-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019496-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.    Cuiabá, 21.11.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019136-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - 7629-/SC (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEIHATIRO ROBERTO KANASHIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 17.761,62(dezessete mil, 

setecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme 

determina o Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor para 

comprovar em quinze dias, a complementação do recolhimento das custas 

e taxas judiciárias, como as vinculações ao número único do processo 

referente a este valor, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.16  

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018759-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO AZEVEDO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc.   Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o 

débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o 

liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.16

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 792405 Nr: 46500-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMERO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

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

OAB:14.469-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da Ação Cautelar Exibitória, tornando definitiva 

a decisão liminar concedida (fls. 14/14-verso), o que faço no esteio do art. 

396, do Código de Processo Civil, bem como declaro exibidos (fls. 42/71) 

os documentos pleiteados e, em consequência, resolvo o mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Em face da sucumbência 

mínima do Autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas 

processuais. DEIXO de condenar a Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, com fundamento nas Jurisprudências 

referidas.Transitada em julgado, fica autorizado o Autor a extrair os 

documentos exibidos, desde que os substitua por cópias, tudo 

devidamente certificado nos autos pelo cartório.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2016Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto Cooperador

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1019389-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIRMINO DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - 0018546-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019389-86.2016.8.11.0041      Decisão Interlocutória     Vistos etc.           

Jair Firmino Dutra ingressou com Ação de Revisão Contratual c/c 

Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco 

Bradesco Financiamentos S/A.       Afirma o requerente que firmou com o 

requerido um contrato de financiamento em 24/10/2015 para aquisição do 

bem Marca/Modelo FORD/ECOSPORT XLT 2.0, Ano de Fabricação/Modelo 

2006/2007, Cor AZUL, Chassi 9BFZE16F278774052, Placa JLU 7499, no 

valor de R$ 17.900,00 a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 763,82 

(setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).       

Assevera que há incidência indevida no contrato de prêmio de seguro, 

tarifa de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação de bem, IOF, 

juros remuneratórios abusivos, capitalização mensal de juros.       Assim, 

em sede de tutela antecipada, requer a consignação em juízo do valor das 
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parcelas no valor que entende devido, seja mantido na posse do bem, a 

inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita.     

  É o relatório.   Fundamento e Decido.       Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência.       

Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça.       No tocante à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento 

uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos 

contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ.       Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC.       Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la.       Nesse sentido:       PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.   1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções.   2. Recurso especial 

provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki).       Em sede de antecipação de tutela, pugna o requerente seja 

autorizada a consignação em juízo das parcelas no valor que entende 

devido e que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.       Entretanto, analisar os 

pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros e taxas 

a serem aplicadas seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento.       Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido 

abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos.       Além disso, do teor da Súmula nº 596 do 

STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, 

as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei 

de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.       

No tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, 

atualmente, considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos 

juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: 

a) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos 

bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela 

MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda 

Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à 

periodicidade.       Desse modo, a simples alegação de que os juros 

contratados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

a taxa é efetivamente desproporcional.       Também, é inviável, apenas 

com base nas provas documentais produzidas pelo requerente, presumir 

que a taxa pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. 

      Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante 

artigo 300 do CPC.       Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida.       

Diante disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, 

que deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia 

m e n s a l  j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela.       Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil.       Intime-se. Cite-se. Cumpra-se.       A/Cuiabá, 09 de 

novembro de 2016.             Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 

1052298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 

1/3/2010.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo Número: 1019817-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CIRLENE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - 0004651-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA (RÉU)

VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR (INVENTARIANTE) (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO   Numero do Processo: 

1019817-68.2016.8.11.0041 AUTOR: KATIA CIRLENE ALMEIDA RÉU: 

ESPOLIO DE VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA, VANDERLEI 

GONÇALVES DA S ILVA JUNIOR ( INVENTARIA N T E)       

                                   Visto.     Cuida-se de ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável Post Mortem c/c Declaração de Direito a 

Pensão por Morte endereçada para a Comarca de Várzea Grande, porém 

a Advogada ao distribuir enviou a esta Comarca, calhando a distribuição 

para esta Vara.                                       Portanto, redistribua-se para a 

Comarca de Várzea Grande, procedendo-se à baixa nos registros perante 

esta Vara.                                       Intime-se. Cumpra-se. 

                                    Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2016. 

                                    Sergio Valério                                     Juiz de Direito 

                                                  

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014020-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DOS SANTOS HUNGRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - 3822-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIL REINALDO DA COSTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1014020-14.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ERICA DOS SANTOS 

HUNGRIA Endereço: RUA ATLAS, 57, kitinet 02, PLANALTO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78058-756   PARTE REQUERIDA:Nome: EDMIL REINALDO DA 

COSTA Endereço: RUA JACARANDÁ, 420, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-500 INTIMANDO: REQUERENTE FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para tomar 

ciência da certidão do sr. oficial de justiça, e se manifestar. CERTIDÃO 

NEGATIVA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA Diligência 

e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico em 

cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito da Quarta 
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Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, expedido por 

ordem do Juízo do feito pela pela gestora judicial, e de posse do mandado 

de citação e intimação me diligenciei ao endereço pórtico desta, ou seja, 

na Rua Jacarandá, nº 420, Bairro Alvorada, por varias vezes no final de 

semana - sábado, sempre encontrando o imóvel fechado, em contato com 

Sr. Airton, da distribuidora de agua e gás, informou que a dias que o 

mesmo não e visto, não tendo certeza mais acha que o mesmo se 

encontra viajando. Desta forma faço imediata devolução deste mandado 

ao cartório originário para as determinações deste Juízo. Que a parte 

autora indique outro endereço como seu local de trabalho telefone. 

Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2016. ORIVALDO CARVALHAES DE 

OLIVEIRA Oficial de Justiça Assinado eletronicamente por: ORIVALDO 

C A R V A L H A E S  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4135677 16112109253577700000004106746. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

C U I A B Á , 2 1  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 1 6                                      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                 

G E S T O R  J U D I C I Á R I O   

____________________________________________________________

___________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.    

Intimação Classe: CNJ-156 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015956-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. A. D. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - 5604-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1015956-74.2016.8.11.0041 AUTOR:Nome: TATIANE MARQUES ARRUDA 

DA FONSECA Endereço: RUA FORTALEZA, 116, CIDADE VERDE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78028-560 REQUERIDO:Nome: DOUGLAS DE OLIVEIRA 

GALVAO Endereço: RUA COCÃ, 106, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-250 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

para tomar ciência do DESPACHO/DECISÃO prolatado neste processo. 

DECISÃO: Processo nº. 1015956-74.2016.8.11.0041 Ação: Cumprimento 

de Sentença Vistos, etc... Intime-se a parte Exequente, através de seu 

patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 52/54 e 58/62, requerendo o que entender cabível. 

Após, ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA 

SILVA http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 

ID do documento: 3642787 16111117184961100000003616657. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 21 de novembro de 2016  

                                    ______________________________ 

                                                GESTOR JUDICIÁRIO 

____________________________________________________________

___________________________________________________    SEDE 

DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.  

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 977128 Nr: 12677-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OABMT 15714

 DISPOSITIVOIsto posto, ante o acima explanado, ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido do Embargante por sentença (art. 487, I do 

NCPC), declarando a existência do débito no valor de R$ 11.200,00 (onze 

mil e duzentos reais) em relação aos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 

2009, bem como o débito no valor de R$ 2.205,00 (dois mil duzentos e 

cinco reais), em relação aos anos de 2011, 2012 e 2013, totalizando o 

valor de R$ 13.405,00 (treze mil quatrocentos e cinco reais). DECLARO 

QUITADOS os anos de 2010 e 2014, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos.Estendo os benefícios da justiça gratuita ao Embargante, 

conforme pleiteado às fls. 10, parágrafo quinto.Deixo de condenar a parte 

embargante em custas/despesas processuais, por ser beneficiária da 

justiça gratuita. No entanto, condeno o embargante ao pagamento de 

verba honorária no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 85, § 2º, NCPC). Porém, com fundamento no art. 98, 

§ 3º do Novo Código de Processo Civil, a obrigação está sob condição 

suspensiva, pelo prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado.Traslade-se cópia da sentença, para a ação de execução de 

alimentos distribuída sob o Código 909519 e proceda com o 

desapensamento dos autos.Cientifique-se o Ministério Público.Transitado 

em julgado, certifique-se e arquive-se em seguida, o feito, com as devidas 

baixas e anotações.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 11 de abril de 2016.Luís Fernando 

Voto KircheJuiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020380-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIENE ARRUDA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1020380-62.2016.8.11.0041;  Tipo: Cível    

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: 0,00; 

Requerente:  IMPETRANTE: KATIENE ARRUDA DOS SANTOS Requerido: 

IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, ILMO. SR. SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 
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portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido Bortolussi Júnior.       Cuiabá, 

21 de novembro de 2016  Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo 

SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020351-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - 18363-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENERI KERNBEIS PALUDO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1020351-12.2016.8.11.0041;  Tipo: Cível    

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente:  IMPETRANTE: CONDOMINIO GARDEN VILLE Requerido: 

IMPETRADO: SENERI KERNBEIS PALUDO, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos 

do processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e 

para: RECOLHER o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta 

centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados 

só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior.       Cuiabá, 21 de novembro de 2016  Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, 

S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905  - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017140-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO LIMA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - 10005-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1017140-65.2016.8.11.0041;  Tipo: Cível    

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 3.178,54; 

Requerente:  AUTOR: JORGE LEANDRO LIMA FAGUNDES Requerido: RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido Bortolussi Júnior.       Cuiabá, 

21 de novembro de 2016    Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES:  Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506  - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1016636-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIANO ENES DE SOUSA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1016636-59.2016.8.11.0041;  Tipo: Cível    

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 23.043,48; 

Requerente:  AUTOR: GOIANO ENES DE SOUSA JUNIOR Requerido: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido Bortolussi Júnior.       Cuiabá, 

21 de novembro de 2016    Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES:  Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506  - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019369-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALMO PEREIRA MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - 0018532-A/MT (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - 16745-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1019369-95.2016.8.11.0041;  Tipo: Cível    

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 78.152,29; 

Requerente:  AUTOR: DIVALMO PEREIRA MENDONCA Requerido: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido Bortolussi Júnior.       Cuiabá, 

21 de novembro de 2016    Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES:  Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506  - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020067-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - 0012432-A/MT (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - 0013831-N/MT (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1020067-04.2016.8.11.0041;  Tipo: Cível    

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente:  AUTOR: TEREZA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 

Requerido: RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior.       Cuiabá, 21 de novembro de 2016    Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES:  Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 3648-6506  - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020039-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURELENO DA SILVA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - 0013831-N/MT (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - 0012432-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1020039-36.2016.8.11.0041;  Tipo: Cível    

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente:  AUTOR: MAURELENO DA SILVA ROCHA Requerido: RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido Bortolussi Júnior.       Cuiabá, 

21 de novembro de 2016    Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES:  Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506  - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020034-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN GAUDIE LEI GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - 0013831-N/MT (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - 0012432-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1020034-14.2016.8.11.0041;  Tipo: Cível    

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente:  AUTOR: HELEN GAUDIE LEI GOMES Requerido: RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido Bortolussi Júnior.       Cuiabá, 

21 de novembro de 2016    Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES:  Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905  - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506  - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015277-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 10609-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo 

legal.  

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013058-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO CENTURIAO OAB - 14064-/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

  FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo 

legal.  

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004500-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - 0012009-A/MT 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - 0009172-A/MT 

(ADVOGADO)

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - 0018213-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

  FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento..  

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015356-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO DO NASCIMENTO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - 16114-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

  FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo 

legal.  

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018471-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWMAN PEREIRA LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - 19717-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

autor para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o 

valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando nos 

autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF.  

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003536-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - 

0004676-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

  O presente expediente tem por finalidade a intimação do autor para, no 

prazo legal, especificar as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade, sob pena de indeferimento.  

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003481-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA NEVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para, no prazo legal, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento..  

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002084-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA REJANE DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - 0011504-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

  FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para, no prazo legal, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento..  

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006370-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AGUIDA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

  FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para, no prazo legal, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento..  

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013460-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

  FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo 

legal.  

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018795-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACINTO DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - 10838-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade da parte autora 

para:1) CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, que indeferiu a liminar 

pleiteada;  2) para: RECOLHER o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e 

oitenta centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de 

mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do 

caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedados os 

comprovantes de transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou 

depósito por envelope, conforme portaria 64/2013/DF.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ
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Processo Número: 1019144-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TORRES VEDANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - 31410-A/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada que indeferiu a 

liminar pleiteada e para: RECOLHER o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e 

oitenta centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de 

mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do 

caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedados os 

comprovantes de transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou 

depósito por envelope, conforme portaria 64/2013/DF.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020032-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - 0017461-A/MT 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - 8690-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ   MANDADO DE SEGURANÇA     

Impetrante: COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA EPP Impetrado: 

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO             Vistos.     

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA EPP visando compelir que o 

impetrado se abstenha de descontinuar o fornecimento de energia elétrica 

para a UC declinada na exordial e, caso já tenha procedido o corte, que 

seja determinada sua imediata religação. A petição inicial veio 

acompanhada de documentos. É o que tinha a relatar. Decido. Consoante 

se observa do breve relato logo acima, o impetrante persegue, por meio 

deste mandamus, obstar o corte de energia elétrica e caso já cortada, a 

sua religação com o consequente fornecimento de energia elétrica à sua 

Unidade Consumidora. Com efeito, o §2º, do art. 1º, da Lei n. 12.016/09 

veda a interposição de mandado de segurança contra “atos de gestão 

comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de 

sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público”. A 

causa de pedir apresentada revela que o pedido tem por justificativa ato 

eminentemente comercial, já que o fornecimento de energia elétrica 

decorre de contrato celebrado entre impetrantes e ENERGISA. Não há ato 

de império por parte do dirigente da pessoa jurídica concessionária do 

serviço público, tampouco conduta que possa ser equiparada a exercício 

de poder de polícia, mas apenas a mera gestão comercial da transmissão 

e fornecimento de energia elétrica. Verifica-se, portanto, que o pedido 

encontra vedação expressa na Lei do Mandado de Segurança, o que 

torna a via eleita inadequada a pretensão da parte. Diante do exposto, 

INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no §2º, do art. 1º, da Lei n. 

12.016/09 e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fundamento nos incisos I e IV, do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e nem honorários. Com fundamente 

no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do 

prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário de sentença. Transitada esta 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.     AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito    

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1012701-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOEL RODRIGUES (IMPETRANTE)

ADEMAR MARINA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - 0018827-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

Processo nº: 1012701-11.2016.8.11.0041 Natureza: Mandado de 

Segurança Impetrante: Ademar Marina e Jonas Joel Rodrigues Impetrado: 

Diretoria de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT 

        Vistos.   Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por ADEMAR MARINA e JONAS JOEL RODRIGUES contra ato 

perpetrado por TALITA PESKE RODRIGUES, DIRETORA DE VEÍCULOS DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

CUIABÁ-DETRAN, objetivando a concessão de liminar para “que seja 

decretada a invalidade, ilegalidade e a nulidade da Portaria 

288/2016/GP/DETRAN-MT, bem como dos efeitos por ela gerados, 

determinando a autoridade o arquivamento da sindicância instaurada”, 

alternativamente, requer “a suspensão imediata de todos os atos 

processuais e administrativos vinculados a portaria questionada até o 

julgamento do presente mandamus”.   Com a inicial vieram documentos 

anexos.   Em id. n.º 1869380, este Juízo postergou a análise do pedido 

liminar, determinando a notificação da autoridade coatora para prestar 

informações no prazo de 10 (dez) dias.   As informações foram 

apresentadas pela Autoridade Coatora em id n.º 3040496, qual alegou a 

incompetência do judiciário em apreciar questões de mérito administrativo, 

bem como destacou a ausência de direito líquido e certo e inexistência de 

ato coator.   É o que tinha a relatar.   Decido.   O Mandado de Segurança é 

remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa sofrer violação desse direito ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1º, da Lei n. 

12.016/09).   A impetração do mandado de segurança exige que o 

impetrante faça prova pré-constituída do direito violado, o que lhe impõe o 

ônus de produzir todas as provas necessárias ao seu pleito no momento 

da protocolização da ação, inexistindo a possibilidade de dilação 

probatória.   No caso vertente, os Impetrantes afirmam não são citados no 

relatório do processo 053/2015/CFISC/DETRAN e sequer em boletins de 

ocorrência, mas que lhe foram imputados crimes tipificados no código 

penal, ao ser instaurado processo administrativo por meio da portaria 

288/2016/GP/DETRAN/MT, de 21/07/2016.   No meu sentir, a matéria 

trazida nos autos não comporta o deferimento da liminar.   Pelo que se 

denota, não há fundamento razoável para se invalidar de plano a portaria 

lançada pela autoridade coatora que visa apurar os fatos nela declinados. 

O procedimento instaurado pela administração é, de fato, o instrumento 

hábil para se apurar os fatos, cabendo ser obedecido o devido processo 

legal administrativo, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa 

que, diga-se de passagem, não está sendo questionado neste instante.   

Portanto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida.   Remetam-se os autos ao 

Ministério Público.   Intimem-se.     AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito em Substituição  

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1010463-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO ALVES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - 14629-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

  ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ      Numero do Processo: 

1010463-19.2016.8.11.0041 AUTOR: PAULO AFONSO ALVES DE MATOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO   Vistos,     Cuida-se de Embargos 

Declaratórios  oferecidos em face da das decisão Id 1981699 proferida 

nestes autos, com fundamento no artigo 1.022, II do Código de Processo 

Civil, interpostos no prazo e na forma legal, de modo que podem ser 

conhecidos. Em suas razões, alega a embargante que a decisão proferida 

no Id 1981699 restou contraditória concernente a comprovação do 

preenchimento dos pressupostos para viabilidade da benesse da 

gratuidade. Assevera que, que não foi oportunizado tal demonstração pelo 

que pede o acolhimento dos embargos para que defira o pedido de justiça 

gratuita ou, alternativamente conceda a devolução de prazo suficiente 

para a parte autora demonstrar sua incapacidade econômica-financeira. 

DECIDO. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo 

embargante contra a decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. 

Alega o embargante a existência de contradição no teor e dispositivo dada 

decisão. Assevera que na decisão proferida: (...)“fora oportunizado ao 

autor demonstrar que, apesar do proventos recebidos, o pagamento das 

custas processuais poderia acarretar prejuízo em seu sustento, porém a 

parte Autora optou por não faze-lo”, contudo a decisão interlocutória ora 

atacada, trata-se da primeira manifestação jurisdicional nos autos, 

indeferindo o benefício solicitado. A par dessas premissas, requer que 

sejam acolhidos os presentes embargos para sanar a contradição 

apontada. Com efeito, ao compulsar aos autos verifiquei que a decisão, 

apresenta contradições mencionadas.  Os Embargos Declaratórios têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Assim, verificando na sentença as 

omissões e contradições apontadas pelo Embargante, CONHEÇO dos 

Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os 

ACOLHO para sanar a contradição existente, pelo que concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para o Embargante comprovar sua incapacidade 

econômico-financeira. Intime-se. Publique-se   AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR   Juiz de Direito          

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018837-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - 0011625-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

Superintendente Adjunto de Fiscalização - SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF.

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009229-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABEL SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - 0011257-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

    ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 

1009229-02.2016.8.11.0041 AUTOR: ANABEL SEBA RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL         Vistos etc.  Intime-se a parte autora, para 

manifestar quanto as informações prestadas pelo CIAPS no Id 2635057 

 a c o s t a d a  a o s  a u t o s .    C u m p r a - s e .                                                        

Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz em Substituição da 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública      

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015321-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CILENE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELLY GONCALINA LEITE OAB - 14433-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO   Numero do Processo: 

1015321-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ELAINE CILENE DE 

MAGALHAES REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO     

  Vistos.        Trata-se de Ação Ordinária com pedido liminar de Tutela 

Provisória de Urgência, proposta por ELAINE CILENE DE AMAGALHÃES 

em desfavor do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, 

verifico que o valor atribuído à causa pelo Requerente não ultrapassa o 

valor de 60 (sessenta salários) mínimos, ou seja de R$ 52.800,00 

(cinquenta e dois mil e oitocentos reais). Dito isto, constato que o presente 

feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara 

Especializada da Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 

12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 

004/2014/TP: “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente 

relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, 

preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta”. Assim, tendo-se em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se com urgência.   AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito        

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017780-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BLANCO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - 0014028-A/MT (ADVOGADO)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - 0018498-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES
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    Vistos, em substituição legal.       Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado ELIANE BLANCO DE OLIVEIRA contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE TRÂNSITO - DETRAN. Requer, 

liminarmente, que seja determinada a autoridade coatora para que proceda 

ao licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas 

registradas. Compulsando os autos, verifico a ausência do comprovante 

de pagamento da CRLV de 2016, dessa forma faculto ao Requerente 

emendar a inicial, nos termos do Art. 320 do CPC, juntando, no prazo de 15 

(quinze) dias, a documentação em questão ou comprovar a 

impossibilidade do pagamento desmembrado das multas, sob pena de lhe 

ser aplicado o parágrafo único do Art. 321 do CPC.   Cumpra-se, com 

urgência.       AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018944-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - 0006384-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO   Numero do Processo: 

1018944-68.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: ELIESER DA SILVA LEITE 

IMPETRADO: DIRETOR DETRAN MT     Vistos. ELIESER DA SILVA LEITE 

impetrou o presente mandado de segurança c/c pedido de liminar contra 

ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 

DETRAN/MT. Todavia, manuseando o presente processo verifico a 

ausência de documento imprescindível à análise do pedido, qual seja, o 

atual CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo do ano 

de 2015. Desta maneira, faculto ao Impetrante emendar a inicial, no prazo 

de 10 (dez) dias, carreando o documento retro mencionado, sob pena de 

lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do CPC. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário.   AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR 

Juiz em Substituição da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública        

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007701-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR VIANA LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - 0005945-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão: Vistos etc. Inobstante aos 

motivos que calcam a pretensão do Impetrante, verifica-se imprescindível 

à manifestação prévia da parte contrária face à complexidade 

apresentada, de modo que ancorado no poder geral de cautela, postergo 

análise do pedido liminar para depois da apresentação dos informes, o que 

faço com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais 

segurança. Notifique a autoridade coatora para prestar informações no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Junior Juiz de Direito em Substituição Legal  

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014678-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMAR ISER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - 0011470-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ 

DECISÃO Numero do Processo: 1014678-38.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: 

RAIMAR ISER IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança com 

Pedido de Liminar impetrado por RAIMAR ISER em face de PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT, objetivando em 

sede de liminar que seja expedida ordem judicial “ proceda à análise 

conclusiva dos processos administrativos n.º 608631/2015 e 

608612/2015, em nome do Impetrante, no prazo de 20 (vinte) dias, a teor 

do dispositivo no artigo 36, VII, da Lei Estadual n 7.692/02, que trata do 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.”. Em 

breve síntese, a Impetrante assevera que deu entrada em processo 

administrativo junto ao INTERMAT, visando a expedição de Carta de 

Anuência para finalização do registro de GEORREFERENCIAMENTO de 

suas propriedades (Processos Administrativos n.º 608612/2015 e 

608631/2015). Relata que protocolizou seu pedido em 17/11/2015 e desde 

então o processo está sem qualquer andamento e pendente de análise. 

Aduz que a omissão da autoridade impetrada fere seu direito 

constitucional à duração razoável do processo, o prazo de trinta dias para 

a decisão administrativa almejada. Com a inicial vieram documentos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. O mandado de segurança é remédio constitucional 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: Dispõe ainda a 

supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. No caso vertente, os 

documentos que acompanham a inicial demonstram, em caráter inicial, a 

boa aparência do direito da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão, 

mas apenas em relação ao pedido de análise do processo pelo INTERMAT. 

Com efeito, no que pertine ao prazo decadencial, em casos de omissão, 

este renova-se mês a mês, tendo em vista que, a cada mês se renova a 

omissão da Administração. Sobre a matéria colaciono jurisprudência 

hodierna: EMENTA : CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO ESTADUAL . SÚMULA 

137 DO STJ. APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA 

CONFIRMADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA . RELAÇÃO 

JURÍDICA DE CARÁTER CONTINUADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO 

DIREITO POSTULADO. PRAZO DECADENCIAL RENOVADO A CADA 

OMISSÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO . SÚMULAS 85 DO 

STJ E 443 DO STF. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRECEDENTE DO TJRN. 

REJEIÇÃO. MÉRITO . SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO ESPECIAL DO TEMPO 

DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO SOB A ÉGIDE DO REGIME 

CELETISTA. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE 

MULTIPLICADOR. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJRN. SEGURANÇA 

CONCEDIDA (TJ-RN - Mandado de Segurança com Liminar : MS 13321 RN 

2010.001332-1) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCEDÊNCIA. Havendo 
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omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo 

do particular contra ato de efeitos concretos que afeta prestações de 

trato sucessivo, o prazo decadencial se renova a cada mês, tendo em 

vista que, a cada mês, se renova a omissão da Administração. Embargos 

de declaração acolhidos.(STF - RMS: 24736 DF, Relator: Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Data de Julgamento: 14/09/2010, Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010) Destarte, 

tem-se um lapso de pelo menos oito meses entre o pedido administrativo e 

a impetração do mandamus, fato que, a meu ver, torna plausível o direito 

pretendido pelo impetrante e autoriza a concessão da liminar vindicada. 

Ainda, é necessário mencionar que consoante A Lei n. 7.692/02, 

estabeleceu-se o prazo de trinta dias (art. 30) para a prática de atos 

administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para a 

sua prolação, o que torna bastante razoável a pretensão da inicial. O 

perigo de ineficácia do processo não merece maiores divagações diante 

do extenso lapso temporal decorrido sem resposta ao contribuinte. Em se 

tratando de propriedade rural, a falta de regularização de seu 

georreferenciamento acarreta uma série de consequências penosas para 

seu proprietário. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar 

à Autoridade Impetrada que analise o processo administrativo sob nº PD 

608612/2015 e 608631/2015, no prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se 

mandado para cumprimento por oficial plantonista, se necessário. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019253-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - 0012553-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

Vistos etc. Analisando o petitório da parte autora, anexado no ID 3705185, 

é possível notar que o pedido de reconsideração ali contido traz causa de 

pedir diversa da vertida na petição inicial. Desse modo, determino a 

intimação da autora para que promova as adequações necessárias no 

processo, promovendo a devida emenda à petição inicial, se necessário, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.     AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007433-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - 0038266-A/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO   Numero do Processo: 

1007433-73.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL                                   Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória com 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando a suspensão de exigibilidade da multa arbitrada pelo 

PROCON. Em síntese, afirma a parte Autora que foi instaurado processo 

administrativo junto ao PROCON, cadastrado sob o nº 0114-000.760-1, 

com base na reclamação de uma  consumidora, culminando com a 

aplicação de multa na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). RELATEI. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Imperioso registrar que o Novo Código de 

Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, 

determina que o magistrado poderá conceder a tutela antecipada, desde 

que presentes prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação.   No mesmo sentido, a doutrina de 

JAMES MARINS:  "Nossos tribunais são sensíveis ao juízo de 

verossimilhança para a concessão da tutela antecipada, já havendo se 

manifestado de forma clara a respeito do tema: 'Se não há 

verossimilhança do que é alegado, não pode o juiz antecipar aquilo que, na 

verdade, poderá não ser concedido na sentença definitiva. É de 

atentar-se que com a antecipação se dá a eficácia executiva provisória 

uma possível decisão favorável à parte requerente do pedido de tutela 

antecipada'." (in Direito processual tributário brasileiro: administrativo e 

judicial. 2. ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 491).  In casu, tramitou 

perante o PROCON de Cuiabá o processo administrativo n. 

0114-000.760-1, com base na reclamação apresentada pela consumidora 

referente a cobrança de seguros não contratados. Em decisão 

fundamentada, o PROCON, reconhecendo a ocorrência da infração, 

decidiu pela aplicação de multa administrativa. O ora Requerente recorreu 

da decisão, sendo que em sede recursal foi negado provimento ao 

recurso mantendo-se na íntegra a decisão monocrática. Cumpre ressaltar 

que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito 

administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões 

administrativas. Desta forma, em uma análise inicial, o processo 

administrativo transcorreu sem nulidades, tendo sido respeitados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, foi dada à parte 

reclamada oportunidade de defesa, sendo que tal faculdade foi 

plenamente exercida. Não bastasse, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê a aplicação de multa, nos termos do art. 56, I. Portanto, em uma 

análise provisória, entendo que a multa foi fixada dentro dos limites da 

razoabilidade. Da decisão administrativa verifica-se o estabelecimento de 

parâmetros para a obtenção do quantum, com a utilização de critérios 

como o da gravidade e da extensão do dano causado ao consumidor. 

Assim, a meu ver, a Parte Autora teve oportunidades de se manifestar e 

de se irresignar contra a sanção imposta. Por isso, em um primeiro 

momento, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, sendo 

fundamental a dilação probatória e a oitiva da parte contrária. No mesmo 

sentido, trago à colação o seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON DE UBERLÂNDIA. 

SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DAS 

IRREGULARIDADES APONTADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- 

Não demonstrada de plano a verossimilhança das alegações iniciais, ante 

a ausência de comprovação, de plano, das irregularidades que viciariam o 

processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON 

de Uberlândia, impõe-se o indeferimento da liminar. 2- Recurso a que se 

nega provimento. (TJMG - 6ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 

1.0702.13.073917-1/001 - Relator: Des. CORRÊA JUNIOR. j. 11/03/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA. 

ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. MULTA PROCON. VÍCIOS E 

IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO 

PROVIDO. 1. A antecipação de tutela, para ser concedida, exige o 

preenchimento dos requisitos elencados no art. 273, do Código de 

Processo Civil: prova inequívoca; verossimilhança da alegação; fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou abuso do direito de 

defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 2. Ausente a 

demonstração, em sede de cognição sumária, de vícios no procedimento 

administrativo instaurado no PROCON Municipal, que ensejou a aplicação 

da multa administrativa, deve ser desconstituída a decisão proferida pelo 

magistrado a quo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. (TJMG - 8ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 

1.0702.12.041551-9/001 - Relator: Des. BITENCOURT MARCONDES. j. 

19/02/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DE MULTA - PROCON - LIMINAR COM 

NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - 

RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da medida liminar, devem 
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concorrer concomitantemente dois requisitos, quais sejam, o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. - Sendo o PROCON órgão legítimo para atuar 

em casos que envolvam a apuração das infrações à legislação das 

relações de consumo, bem como a aplicação de penalidades correlatas, e 

não sendo possível aferir de plano qualquer irregularidade no processo 

administrativo precedente, não vislumbro os requisitos necessários ao 

deferimento da medida liminar cautelar. - Recurso provido. (TJMG - 1ª 

Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0702.12.038905-2/001 - 

Relator: Des. EDUARDO ANDRADE. j. 16/10/2012) Quanto ao pedido de 

suspensão da exigibilidade do débito, com fulcro no art. 151 do CTN, é 

pacífico o entendimento jurisprudencial pela inaplicabilidade do Código 

Tributário Nacional, posto que, deve-se levar em conta que a presente 

demanda advém de multa aplicada pelo PROCON, decorrente de seu poder 

de polícia, e que, portanto, possui natureza administrativa e não tributária. 

 Desta forma, diante da ausência de comprovação de qualquer vício no 

procedimento administrativo, o que torna evidente a ausência da 

verossimilhança e da prova inequívoca, requisitos imprescindíveis à 

concessão da antecipação da tutela, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

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

dias, manifestar se há interesse na realização de Audiência de 

Conciliação, nos termos do art. 334 do NCPC.  Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos, bem como, para que 

manifeste se há interesse na realização da Audiência de Conciliação (art. 

334 do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se.     AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR  JUIZ DE DIREITO     

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013777-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA CUIABA LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA POLLA REINHEIMER OAB - 14497-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (IMPETRADO)

Presidente da Comissão de Licitação da EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE 

PÚBLICA, (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO)

MEDNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (LITISCONSORTES)

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão: Vistos e etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por SERVIÇO DE NEUROLOGIA E 

NEUROCIRURGIA CUIABÁ-EPP, pessoa jurídica de direito privado, contra 

ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA EMPRESA 

CUIABANA DE SÁUDE PÚBLICA E O DIRETOR GERAL DA EMPRESA 

CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA e como Litisconsorte Necessário a 

empresa MEDNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA buscando em sede de 

liminar “ a suspensão da CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N.º 

005/2015/ECSP e, em consequência determinar que as autoridades 

impetradas se abstenham da prática de qualquer ato que implique no início 

e/ou continuidade do respectivo processo licitatório, até decisão do 

presente mandamus”. A Impetrante sustenta que foram Credenciadas e 

Habilitadas duas licitantes da Concorrência Publica - Edital n. 

005/2015/ECSP, respectivamente a Impetrante e a Empresa Medneuro 

Serviços Médicos Ltda. Relata, que interpôs, recurso administrativo contra 

a decisão a Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante 

MEDNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, porém não obteve êxito, 

confirmando a habilitação. Assevera que houve irregularidade no 

arbitramento, dentro os quais ausência de isonomia entre os licitantes, a 

medida que empresa vencedora, já prestava serviços dentro do Hospital 

São Benedito, bem como o vinculo marital de um dos sócios a uma 

servidora do Município de Cuiabá. Desse modo, busca a tutela jurisdicional 

por meio deste mandado de segurança, alegando que o ato da Autoridade 

Impetrada é abusivo e viola preceitos legais. E, por consequência, fere 

seu direito líquido e certo. Em sede de preliminar a litisconsorte MEDNEURO 

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA suscita o instituto da conexão com o mandado 

de segurança n. 1006113-85.2016.8.11.0041, a medida que foi interposto 

pelas mesmas autoridades coatoras, sobre o mesmo processo licitatório 

concorrência pública n. 005/2015. É o relatório. Fundamento e decido. 

Prefacialmente no que pertine a conexão alegada, inobstante os 

argumentos trilhados pela empresa MEDNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

não vejo com razão, a medida que os fundamentos jurídicos de cada 

pedido são distintos não se aplicando o caso em análise o instituto da 

conexão. Como é sabido, a conexão é um tipo de relação lógica de 

identidade ou de oposição, entre os elementos objetivos concretos (causa 

de pedir remotas ou pedidos imediatos) de duas ou mais demandas. 

Consoante verifica-se no Mandado de Segurança sob n.º 

1006113-85.2016.8.11.0041, versa sobre atos que antecedem o 

credenciamento e entrega dos envelopes (proposta e habilitação). Noutro 

vértice, o presente mandamus, busca anulação de ato tido como ilegal da 

Comissão de Licitação no que tange a ausência de fundamentação na 

decisão do recurso administrativo que considerou a Empresa MEDNEURO 

SERVIÇOS MEDICOS LTDA, que julgou improcedente o recurso interposto 

pela ora impetrante. Portanto, não há que se falar em conexão entre ação 

de n. 1006113-85.2016.8.11.0041 e o presente “mandamus”, já que não 

possuem coincidência tanto na causa de pedir remota (fato jurídico), 

quanto a causa de pedir imediata (fundamento jurídico), descabendo a 

reunião dos feitos. Motivo pelo qual afasto a preliminar aventada. Decido. 

O artigo. 7º, III da Lei nº. 12.016/2009 prevê que o juiz ordenará que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida. Portanto, não demonstrado um desses 

pressupostos, impõe-se o indeferimento da liminar. O mestre Hely Lopes 

Meirelles esclarece que: "(...) para a concessão da liminar devem 

concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em 

que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão 

de mérito - fumus boni iuris e periculum in mora." (In Mandado de 

Segurança, São Paulo, Malheiros) Analisando a tese da Impetrante, 

constato que não estão configuradas, de forma inequívoca, as 

circunstâncias capazes de autorizar a concessão da liminar pleiteada 

nestes autos, principalmente por verificar-se a inexistência de prova que 

caracteriza o direito líquido e certo da Impetrante. É necessário ressaltar 

que, para a concessão da liminar, é imprescindível a ocorrência cumulativa 

de ambos os requisitos exigidos pelo artigo 7º, III, da Lei nº. 12.016/2009. 

A ausência de apenas um já importa em indeferimento da liminar pleiteada. 

A propósito, sobre o tema, confira o seguinte julgado: "Para a concessão 

de liminar em Mandado de Segurança, necessária se faz a presença de 

dois requisitos, ou seja: o "periculum in mora" e o "fumus boni iuris", os 

quais devem ser demonstrados de plano pelo impetrante. Rejeitada a 

preliminar, nega-se provimento ao recurso." (Agravo nº. 

1.0702.04.140158-0/001(1). Rel. Des. Kildare Carvalho. Data do acórdão: 

24/02/2005. Data da publicação: 11/03/2005). No caso em exame nos 

autos, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder, assim como 

direito líquido e certo a ser protegido, uma vez que com base nos 

fundamentos sustentados pela Impetrante, não há que se falar em 

suspensão do procedimento licitatório, a medida que não se verifica com a 

simples alegação de inconsistências ou fundamentação no recurso 

administrativo, por si só, não levam a efeito a configurar a ilegalidade do 

ato. No que pertine, o vinculo marital de um dos sócios da empresa 

vencedora com uma servidora do Município de Cuiabá, tal questão deve 

ser apreciado no mérito, tendo em vista que imprescindível à manifestação 

previa da parte contrária, o que faço com vista a colher maiores elementos 

a fim de decidir com mais segurança. Desse modo, não se evidencia, ao 

menos em análise sumária, violação a direito líquido e certo alegado. Posto 

isso, INDEFIRO A LIMINAR postulada por SERVIÇO DE NEUROLOGIA E 

NEUROCIRURGIA CUIABA LTDA –EPP. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes, bem como, para comprovar o cumprimento desta ordem 
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(art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o 

disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos 

ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) 

dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito  

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019178-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COCAL CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

COCAL CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CUNHA GUIMARAES OAB - 84177-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO   Dados do Processo: 

Processo: 1019178-50.2016.8.11.0041;   Valor causa: R$ 10.000,00; 

Espécie/Assunto: [EXCLUSÃO - ICMS].   Cuiabá, 21 de novembro de 2016. 

     FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF.  OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente,     

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ    

Intimação Classe: CNJ-120 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019481-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LINHARES FUMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - 3947-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO   Dados do Processo: 

Processo: 1019481-64.2016.8.11.0041;   Valor causa: R$ 100,00; 

Espécie/Assunto: [CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO].   Cuiabá, 21 de 

novembro de 2016.      FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada e para RECOLHER o valor de R$ 32,53 (trinta e dois reais e 

cinquenta e três centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, 

Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a 

central de mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na 

boca do caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedados os 

comprovantes de transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou 

depósito por envelope, conforme portaria 64/2013/DF.  OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente,     Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ    

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019089-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA JOSE ARAUJO SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

1019089-17 (PJE 1) Vistos, etc. À Secretaria, para cumprimento da 

decisão retro, em função do erro ocorrido no PJE. Cuiabá/MT, 16 de 

novembro de 2016. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019089-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA JOSE ARAUJO SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

1019089-17 (PJE 1) Vistos, etc. À Secretaria, para cumprimento da 

decisão retro, em função do erro ocorrido no PJE. Cuiabá/MT, 16 de 

novembro de 2016. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020189-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - 20919-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

ISABEL GOMES DA SILVA (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

1020189-17 (PJE 1) Vistos, etc.     Conquanto sejam relevantes as 

informações e documentos carreados aos autos, em cumprimento ao 

disposto no art. 8º, §1º, do Provimento nº. 02/2015 – CGJ, entendo ser 

imprescindível, prefacialmente, a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

para apreciação do pedido inicial. Assim, remetam-se os autos ao Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT) para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

emita parecer técnico acerca da matéria, notadamente da real 

necessidade da internação com home care. Com esta providência, 

venham-me os autos conclusos para que, urgentemente, seja apreciado o 

pedido. Cumpra-se, com urgência.   Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2016.   

    ROBERTO TEIXEIRA SEROR   JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-120 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017974-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - 0091166-A/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA DELEGACIA FISCAL ESTADUAL EM CUIABÁ (IMPETRADO)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1017974-68.2016.8.11.0041 

(PJE 3).                                                                                  Vistos, etc.     

Entendo necessário, antes de apreciar o pedido de liminar, ouvir a parte 

contrária, razão pela qual postergo a análise do pleito após manifestação 

dos Impetrantes, o que ora determino fixando para tanto o prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, sem qualquer prejuízo para futura defesa. 

Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Intimem-se.   

Cumpra-se, com urgência.   Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2016.     

ROBERTO TEIXEIRA SEROR   JUIZ DE DIREITO 

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

Processo Número: 1020333-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO GROTTI OAB - 4412-/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

Vistos etc...   Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, 

movido por Producampo Transportes Rodoviários Ltda. – ME, em desfavor 

do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Mato 

Grosso – DETRAN/MT. Após análise do mandamus verifica-se que 

competência para processar e julgar o presente feito é de uma das Varas 

de Fazenda Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado ou 

inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu 

processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da 

competência para processar e julgar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 

2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e 

procedimentos necessários junto ao sistema.   Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de novembro de 2016.   Adair Julieta da Silva     Juíza de Direito 

 

Intimação Classe: CNJ-1116 VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ

Processo Número: 0501379-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE KAREN DECKER (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

CERTIDÃO   Certifico, que em cumprimento a r. sentença proferida nos 

autos em 09.12.2015, intimo a parte executada, no prazo legal,  para 

conhecimento e providências quanto ao cálculo juntado aos autos.   

Marcilene M.S.Gabilheri Analista Judiciário  

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30445 Nr: 1944-46.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERERAREIA - COOPERATIVA DE 

EXTRAÇÃO DE SUBSTANCIAS MINERAIS, ARNALDO BIANCHI FILHO

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS RACHID 

JORGE - OAB:OAB/MT 15.936

 Vistos.

1. Cite-se os executados para pagarem o débito no prazo de 5 (cinco) 

dias (artigo 8º, da Lei n. 6.830/80), ou garantirem a execução nomeando 

bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.

2. Caso não paguem a dívida, nem nomeiem bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo desde logo à avaliação, cujo valor deverá constar do auto de 

penhora.

3. Garantido o Juízo, os executados poderão no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigo 16 da mesma Lei), oferecer embargos.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 19 de outubro de 2016.

Varas Criminais

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 108144 Nr: 11928-58.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB/MT 8.909 - OAB: 8.909

 Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade do acusado RODRIGO DA SILVA, 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço 

com fulcro nos artigos 107, inciso IV, art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo Penal.Verifico que 

às fls. 80/83 consta pedido de restituição da arma de fogo apreendida nos 

autos, desta forma, com efeito, compulsando os autos, observo que o bem 

apreendido, efetivamente pertence à Empresa Requerente.Constato que a 

empresa requerente possui o Certificado de Registro cujo nº é 0017407, 

com validade indeterminada (fl. 93), este documento que atesta como uma 

empresa idônea registrada para desenvolver atividades com Produtos 

Controlados.Sendo assim, com fundamento no artigo 118 e seguintes do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de restituição do revólver 

TAURUS, calibre nominal 38 Special, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de perda.Intime-se o representante legal da Empresa Fortesul – Serv. 

Esp. De Vigilância e Segurança – LTDA, para querendo, apresente nos 

autos documentos que comprovem a propriedade da referida arma e 

restitua, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perda.Após o prazo, não 

comparecendo, encaminhe-se a arma apreendida ao Comando do Exército 

mais próximo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento da Lei nº 10.826/03 (art. 

25).Transitada em julgado arquive-se, dando-se às baixas de praxe, 

comunicando-se, ainda, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional 

sobre a absolvição do acusado, solicitando a exclusão do nome daquele 

cadastro.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2016. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 450570 Nr: 27634-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MEIRA COSTA, CILO CARLOS 

PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRIS DIAS GONÇALVES BENDO 

- OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 27634-03.2016 (CÓDIGO: 450570)

 AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS WILLIAN MEIRA COSTA

 CILO CARLOS PEREIRA

 Vistos.

1. Em análise as respostas às acusações apresentadas em favor dos 

acusados às fls. 247/255 e 256, constato que os elementos apresentados 

não são suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito 

imputado na denúncia. Ademais, inexistem causas manifestas de 

excludente da ilicitude do fato e da culpabilidade, tampouco causa extintiva 

da punibilidade, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal.

 2. Outrossim, a exordial descreve, satisfatoriamente, a conduta praticada 

pelos réus que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei penal e está 

lastreada em documentos e outros elementos de convicção encartados 

nos autos do Inquérito Policial, demonstrando a materialidade e indícios 

suficientes da autoria.

 3. Com relação à reiteração do pedido de revogação formulada pela 

defesa do acusado WILLIAN MEIRA COSTA, verifico que a mesma não 

apresentou qualquer fato novo, o que obsta à reapreciação da 'quaestio' 

(art. 319, inciso IX do CPP).

4. Razão disso mantenho a medida cautelar por seus próprios 

fundamentos (fls. 161/163).

5. Sendo assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

13.12.2016, às 15h30min, (horário oficial de Mato Grosso).

6. Advirta às testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva (art. 535 do CPP).

7. Dê-se ciência à vítima de que na hipótese de não desejar ter contato 

com o réu, deverá comparecer à audiência com 30min de antecedência e 

apresentar-se no gabinete para recolhimento em local reservado.

8. Ressalto ainda que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.

9. Às providências.

 Cuiabá - MT, 11 de novembro de 2016.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 413062 Nr: 17945-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNATAN DE CARVALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de fls. 92, NOMEIO o Defensor Público atuante 

nesta vara para apresentar a Defesa Prévia do réu JHONNATAN DE 

CARVALHO ALVES, com fulcro no §3º, art. 55 da lei de drogas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 413062 Nr: 17945-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNATAN DE CARVALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fls. 94), entendo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo nesta fase preambular a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo alguma das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro societate.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado JHONNATAN DE CARVALHO 

ALVES como incurso no artigo da lex repressiva nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/11/2016, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de Acusação e Defesa. Para tanto, intimem-se as testemunhas arroladas 

na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça 

e à Defesa.

Registre-se que, embora o réu tenha dado ciência no anverso do mandado 

de fl. 88, é certo que tal intimação está viciada e, portanto, não tem o 

condão de formalizar a citação do denunciado, pois, ao que se vê, o 

mandado foi distribuído sem a contrafé da denúncia, tanto é que está 

encartada na capa dos autos.

Em face disso e considerando que na última tentativa de intimação pessoal 

do réu foi constatado que deixou de residir no endereço informado nos 

autos (fl. 92), DETERMINO sua citação via edital, nos termos do art. 361 do 

CPP, devendo a Serventia atentar-se para fazer constar do edital a 

intimação do réu para comparecimento ao ato ora designado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 434891 Nr: 11058-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 64, aguarde-se o final da Greve 

Geral dos Servidores do Poder Executivo para, então, ser o mandado de 

fl. 62 desentranhado para nova tentativa de cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 437704 Nr: 14115-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO AMORIM MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

Considerando que o laudo de constatação e o definitivo encontram-se 

encartados no feito, acolho o item II da Cota Ministerial de fl. 06 e 

AUTORIZO a autoridade policial a realizar a incineração do entorpecente 

apreendido, com observância ao que preconiza a Lei de Tóxicos, bem 

como DEFIRO as demais diligências requeridas na referida cota, devendo 

a Serventia atentar-se para o apensamento dos autos de Cód. 435544 ao 

presente feito.

Por fim, visando dar efetividade ao cumprimento do Ofício Circular n. 

173/2016/GABVP/CCS/WC, datado de 10.05.2016, que traz a 

recomendação para que todos os que manuseiam os processos 

mantenham a higienização dos feitos, de modo a facilitar a implantação de 

digitalização de processos a serem encaminhados ao STJ/STF, ADVIRTO 

os servidores, os estagiários e as partes que, ao manusearem os autos, 

evitem a colocação de “post it”, utilizem o mínimo de grampos e clips e, em 

hipótese alguma, rasurem as páginas com marcadores de textos ou outras 

anotações. Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, 

retorne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 416578 Nr: 21731-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA VALDEVINA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa da acusada entendeu pela necessidade de 

impugnar a inicial acusatória em sede de Alegações Finais (fls. 97/96), 

entendo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo nesta fase preambular a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo alguma das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação 

da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro 

societate.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando a denunciada TEREZA VALDEVINA 

RAMIRES como incursa no artigo da lex repressiva nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2016, às 

16:15 horas, para o interrogatório da acusada, inquirição das testemunhas 

de Acusação e Defesa.

Acolho o pedido da defesa para que a acusada seja intimada no endereço 

de fl. 62 (Av. Coronel Escolástico, Centro Norte, Cuiabá – casarão 

abandonado em frente ao Morro da Luz).

Por fim, intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa 

prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 429079 Nr: 4550-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE CARVALHO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 57), concluo que a dinâmica do 

evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, neste momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado FELIPE CARVALHO 

MONTEIRO como incurso no artigo da lex repressiva nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/11/2016, às 

15:30 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para o ato instrutório, intime-se; as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 418106 Nr: 23377-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu pela necessidade de 

impugnar a inicial acusatória em sede de alegações finais (fl. 84), entendo 

que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor 

esclarecida, não emergindo nesta fase preambular a certeza absoluta de 

que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo 

alguma das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro 

societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando ao denunciado JONES GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/11/2016, às 

16:10 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Por fim, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 437704 Nr: 14115-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO AMORIM MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em razão do exposto, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

84/86, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva aforado pela 

defesa do acusado PAULO SÉRGIO AMORIM MENDES.Para o ato 

instrutório, intime-se o acusado; testemunhas arroladas na denúncia e na 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao 

Defensor.Cumpra-se.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 434891 Nr: 11058-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado PAULO HENRIQUE 

RODRIGUES LOPES como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/11//2016, às 15:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. (...) INDEFIRO o pedido feito pela 

defesa do acusado PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES.Por fim, para o 

ato instrutório, intime-se o acusado; testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público.Cumpra-se.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 452188 Nr: 29317-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES, 

MATHEUS VIEIRA DE ASSUNÇÃO UCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.
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Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

DEFIRO as diligências requeridas na cota Ministerial de fl. 06, devendo a 

Serventia atentar-se para o apensamento dos autos de Cód. 449090 ao 

presente feito.

Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, retorne-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 418106 Nr: 23377-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em tempo e ante ao informado à fl. 98, DETERMINO a expedição de Carta 

Precatória à Comarca de Nova Mutum/MT, com finalidade de inquirição da 

testemunha PM GERMANO REINERS BRITO ALMEIDA, atualmente lotada no 

14º Comando Regional, localizado no referido município.

Para tanto, faça instruir da missiva com cópia da denúncia, dos 

depoimentos dados na fase policial, bem como do laudo de constatação.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 370173 Nr: 10631-06.2014.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALBER MELO - 

OAB:8.927/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 431887 Nr: 7747-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRISTINA DE 

CARVALHO ZULLI - OAB:19254/MT

 Diante do exposto, por ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido de 

transferência formulado pela defesa de JOÃO CARLOS DE 

QUEIROZ.Intimem-se.Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que 

se manifeste sobre o pedido de liberdade provisória formulado às fls. 

5 2 / 5 6 .  C o m  a  m a n i f e s t a ç ã o  n o s  a u t o s ,  v o l t e m 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 18 de abril de 2016.SELMA ROSANE 

SANTOS ARRUDAJUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 247/2016

O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora Aline Mrozinski Franco, matrícula nº 25067, (90) 

noventa dias de licença para tratamento de saúde, no período de 19 de 

setembro a 17 de dezembro de 2016, conforme laudo médico anexo.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 27 de outubro de 2016.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 248/2016

O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

 R E S O L V E:

Designar a servidora Lídia Silva Pinto, matrícula nº 1100, como Gestora 

Judiciário substituta, na 5ª Vara Cível, por (07) sete dias no período de 03 

a 09 de novembro de 2016, para substituir a servidora Solange Berbert 

Satlher, matrícula nº 1531, que estará usufruindo folgas compensatórias.

P. R. Cumpra – se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

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

Rondonópolis, 28 de outubro de 2016.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 249/2016

O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora Siderlei Belão de Magalhães, matrícula nº 8453, 

(10) dez dias de licença para tratamento de saúde, no período de 18 a 27 

de outubro de 2016, conforme Laudo médico anexo.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 28 de outubro de 2016.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 250/2016.

 O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Retificar em parte a Portaria nº 187/2016 , que concedeu a servidora 

Sebastiana da Silva Brites, matrícula nº 1529, (12)doze dias de licença 

prêmio referentes ao quinquênio de 2007 a 2012; onde consta no período 

de 12 a 23 de agosto de 2016; fazer constar; no período de 08 a 19 de 

agosto 2016.

P.R. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 07 de novembro de 2016.

 RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 251/2016.

 O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

 C O N S I D E R A N D O, Ato 992-2016-DRH, datado de 19.10.2016

R E S O L V E:

Lotar a partir de 04 de novembro de 2016 o servidor Ronei Cleuder 

Corsino Parmejane, portador da Cédula de Identidade RG-2166824-8 

SSP-MT e CPF - 016.523.091-60 no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Rondonópolis-MT.

P.R. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 07de novembro de 2016

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

 Juiz de Direito Diretor do Foro
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P O R T A R I A Nº 255/2016

O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Conceder ao servidor Nelson Nunes Rodrigues, matrícula nº 7380, (10) 

dez dias de licença prêmio referentes ao quinquênio de 2004 a 2009, no 

período de 28 de novembro a 07 de dezembro de 2016.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 16 de novembro de 2016.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 256/2016

O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora Maria Pereira dos Santos Filha, matrícula nº 2948, 

(25) vinte e cinco dias de licença para tratamento de saúde, no período de 

29 de outubro a 22 de novembro de 2016, conforme laudo médico anexo.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 17 de novembro de 2016.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 257/2016

O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Designar a servidora Adeuzair Francisca dos Anjos, matrícula nº 7129, 

como Gestora administrativo 2 , na Central de Administração por (30)trinta 

dias no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2016, para 

substituir a servidora Josumira Geny Mamede Beck, matrícula nº 7758, que 

está usufruindo Licença Médica.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 18 de novembro de 2016.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 258/2016

O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E:

 CONCEDER a servidora Josumira Geny Mamede Beck, matrícula nº 7758, 

(30) trinta dias de licença para tratamento de saúde, no período de 10 de 

novembro a 15 de dezembro de 2016, conforme atestado médico anexo.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 259/2016

O Doutor Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah – MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora Lidiane da Cruz Garcia, matrícula nº 21422, (16) 

dezesseis dias de licença para tratamento de saúde, no período de 10 a 

25 de novembro de 2016, conforme laudo médico anexo.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Edital

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE 

CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo: Processo: 1002656-62.2016.8.11.0003 - Processo 

Judicial EletrônicoValor causa: R$ 82.142,49 Tipo: Cível - Espécie: 

USUCAPIÃO (49) AUTOR: MARIA DA CONCEICAO BENEDITO RÉU: JOSÉ 

CARLOS DA CRUZ CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do 

art. 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação de 

Usucapião do imóvel descrito na matricula n. 29.369 do CRI local, 

localizado no lote 22, quadra 08, com área de 360 m2 do loteamento 

denominado de Nossa Senhora Aparecida, onde o autor adquiriu o 

referido imóvel através de contrato particular de compromisso de compra 

e venda no ano de 1983. Despacho/Decisão: Vistos, etc. MARIA DA 

CONCEIÇÃO BENEDITO,com qualificação nos autos, ingressaram neste 

juízo com a presente "Ação de Usucapião" em desfavor de JOSÉ CARLOS 

DA CRUZ, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Acolho a emenda 

inicial de (fls.52/62). De outro norte, considerando os documentos de 

(fls.15/16 e fl.62), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, CPC). Cite-se por carta (art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze 

dias, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem como os 

confinantes nos endereços declinados, e por edital, com prazo de (30) 

trinta dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos (§2º, 

art.216-A da Lei nº 6.015/73). Cientifiquem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, art.218, art.219 e 

art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação supra, dê-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público (art. 178, I, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 26 de setembro de 2016.

 Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2016

 ANTONIETA MAZETTO

 Gestor(a) Judiciário(a) - PROV. 056/2007

Intimação

Intimação Classe: CNJ-40 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001694-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - 5614-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS SCHAEFFER MAGGI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL                 Feitos Cíveis nº 

1001694-39.2016          Ação: Monitória Autor: Nelson José Vigolo.          

Réu: Jonas Schaeffer Maggi.                                                     Vistos, etc... 

                                            Considerando os termos da certidão de (fl.30), 

determino a intimação pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.                                                 Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, 

CPC).                                                    Prazo do edital é de (20) vinte dias.   

                                                Transcorrido o prazo, o que deve ser 

c e r t i f i c a d o ,  c o n c l u s o s .                                                  

                                                Intime-se.   

                                                 Cumpra-se.                                                 
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Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.         Dr. Luiz Antonio Sari,  Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.    

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000391-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - 0008530-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL                   Feitos Cíveis nº 

1000391-87.2016          Ação: Execução por Quantia Certa Contra 

Devedor Solvente Exequente: Banco Bradesco S.A.          Executado: 

Wellington Oliveira.            Vistos, etc...   Considerando os termos da 

certidão de (fl.43), determino a intimação pessoal do exequente, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.                                                 Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação da parte exequente por edital (artigo 275, 

§2º, CPC).                                                    Prazo do edital é de (20) vinte 

dias.                                                    Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos.                                                    Intime-se.   

                                                Cumpra-se.   

                                                Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.       

  Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.    

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000273-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASR PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - 7250-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL                 Feitos Cíveis nº 

1000273-14.2016           Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

ASR Pneus Ltda. Executada: Amoroso Metálicos e Transportes Ltda Me.     

Vistos, etc...   Analisando os termos do petitório de (fl.93, 4º parágrafo), 

hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se o necessário.   Vindo aos 

autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (10) dez dias, 

após conclusos.   Intime-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de novembro 

de 2016.           Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.  

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000404-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMOLINDO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000404-86.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Daycoval S.A. 

Réu: Carmolindo Roberto dos Santos.            Vistos, etc...   Considerando 

os termos da certidão de (fl.54), determino a intimação pessoal do autor, 

na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.   Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).   Prazo do edital é de (20) 

vinte dias.   Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.   

Intime-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.        Dr. 

Luiz Antonio Sari,   Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.    

Intimação Classe: CNJ-40 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002365-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - 3719-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.M. TAVARES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL     Feitos Cíveis nº 

1002365-62.2016 Ação: Monitória Autora: Centro Oeste Distribuidora de 

Carnes Ltda. Ré: S. M. Tavares Me.     Vistos, etc...   Atentando pela 

disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a requisição de 

informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço da ré 

(fls.41/44), conforme extrato em anexo.   De outro ponto, considerando 

que o endereço encontrado é o mesmo da correspondência devolvida à 

(fl.39), hei por bem em deferir a citação da ré por edital, com fulcro no 

artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil.   

Prazo do edital é de (30) trinta dias.                                                Deverá 

ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e   providenciar sua 

publicação no jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em 

consonância com o disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.   

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias.                           Intime-se. 

Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.  

Decisão

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000508-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - 0006358-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

KLEBER HENRIQUE LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000508-78.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados. Executados: 

Rodolemos Logística e Transportes Ltda Epp e Outro.           Vistos, etc...   

HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.82/89), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.   Aguarde-se em cartório o cumprimento do 

acordo (06.10.2020), com fulcro no artigo 922 do Código de Processo 

Civil.   Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.   Expeça-se o necessário.   

Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 18 de novembro de 2016.       

                                                              Dr. Luiz Antonio Sari,  Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.  

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000940-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - 19177-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 0003150-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000940-97.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Maria 

Francisca de Novaes. Ré: Serasa Experian S.A.     Vistos etc...   MARIA 

FRANCISCA DE NOVAES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de SERASA 

EXPERIAN S.A., pessoa jurídica de direito privado.   Devidamente citada, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos.   D  E C I D O:   Com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro.   

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015.   Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação;   b) - caso se manifestem no sentido de que não 

é hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento;   c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015;   d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

18 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001012-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - 19177-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 0013431-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1001012-84.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Gabriela 

Cristina de Lima. Réu: Banco Bradescard S.A.     Vistos etc...   GABRIELA 

CRISTINA DE LIMA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S.A., pessoa jurídica de direito privado.   Devidamente 

citado, apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos.   D  E C I D O:   Com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro.   Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015.   Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação;   b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento;   c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015;   d) indiquem as questões de direito que entendem 

relevantes para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL   Feitos Cíveis n. º 

1003873-43/2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Lucia Helena do Nascimento. Réus: Banco Losango S/A – Banco Multiplo e 

Outro.   Vistos, etc.   LUCIA HELENA DO NASCIMENTO, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Declaratória 

de Inexistência de Débito” em desfavor de BANCO LOSANGO S/A – 

BANCO MULTIPLO e DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (CITY LAR), pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela antecipada, 

vindo-me os autos conclusos.   Aduz a parte autora que adquirira 

eletrodomésticos da segunda ré em dezembro/2015; que, requerera o 

cancelamento da compra (fl.26); que, até a presente data, mensalmente, é 

cobrada pela primeira ré, em razão do aludido negócio não 

reconhecendo-o, conforme documento de (fls.26/35).   Por derradeiro, 

requer em sede de tutela provisória que as empresas rés retirem 

imediatamente o nome e CPF da autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

conforme item ‘e’ de (fl.15).   D  E  C  I  D  O:   Considerando o documento 

de (fl.23), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

CPC).   O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela 

provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas  a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência.   Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas).   De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado.   Sobre a questão, eis a jurisprudência:   “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente a 

concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL)   

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Relator, concedeu o efeito 

suspensivo ativo ao recurso, determinando, a imediata suspensão das 

cobranças das faturas, assim como a abstenção de suspender os 

serviços de telefonia móvel das linhas telefônicas do agravante, bem 

como a abstenção de inscrever o nome deste em cadastro restritivos de 

crédito. 2. Ao postergar a análise do pedido da tutela antecipada, o dano 

irreparável se torna ainda mais iminente, isso porque, in casu, a demora da 

prestação configura, inclusive, em constrangimento ao Agravante. 3. 

Efeito suspensivo concedido ao Agravante. Votação Unânime.” (TJ-PI, AI 

00059928120118180000 PI 201100010059922, Relator: Desembargador 

José James Gomes Pereira, Data do Julgamento 01/12/2015, Segunda 

Câmara Especializada Cível, Data da Publicação: 15/12/2015)   Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC).   Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo 

algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o novamente o nome da 

autora nos órgãos de restrição ao crédito caso venha, a presente 

antecipação de tutela, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode 

dizer em relação à autora que sofre o ônus da restrição ao crédito.   

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de antecipação da 

tutela para determinar, apenas e tão somente, que as empresas rés 

excluam, imediatamente, o nome e CPF da autora dos órgãos de restrição 

ao crédito, em razão do contrato nº4320324921823000, no importe de 

R$1.047,81 (um mil, quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), com 

vencimento para o dia 10.08.2016, até ulteriores deliberações deste juízo.   

Ademais, oficie-se ao SCPC/SERASA para que procedam a exclusão da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC).   De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’ 

de (fl.15), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração 

do contraditório e possibilitar a ampla defesa. Eis a jurisprudência:   

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066999855, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2015) (TJ-RS 

- AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015,  Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015)   Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 16 de março de 2017, às 14h20min.   Citem-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil.   Constem no mandado as advertências 

dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil.   

Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos.   

Intime-se.   Cumpra-se.      Roo-MT., 18 de novembro de 2016.       Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL   Feitos Cíveis nº 

1004742-06/2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: Vitor 

Luis Gonçalves. Réu: Banco BMG S/A.         Vistos, etc.   VITOR LUIS 

GONÇALVES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito”, em desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo os autos 

conclusos.   D  E  C  I  D  O:   Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a 

analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita.   O artigo 98 do Código 

de Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

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

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”.   O artigo 4º., da lei 1.060/50 

estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”.   Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da 

parte.   E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a 

capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido.   Aliás, 

sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se concebe 

que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua 

volta.   Cada vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, 

vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, 

simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”.   De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

  Sobre o tema:   EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA 

-CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS 

DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E 

FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS 

–BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que 

a parte demonstre a verossimilhança de suas alegações e o fundado 
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receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos 

autorizadores, não há como acolher o pedido em grau recursal. A 

Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 

diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo que não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11)   Assim, a 

parte autora juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo, apenas, 

que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. No entanto, a parte autora não fornecera como deveria ter 

feito, dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este 

magistrado, acerca das despesas com o sustento próprio ou de que se 

encontra privado de condições de recolher as custas processuais.   

Ademais, a parte autora contratara escritório particular para cuidar de 

seus interesses jurídicos, o que revela gozar de situação financeira que 

lhe permite suportar os encargos processuais. Desta forma, podemos 

afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, com a 

simples declaração afirmada pela embargante, de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais.   Outrossim, há que se 

destacar que os documentos de (fls.29/34) não corroboram para o 

entendimento de que se trata o autor de parte hipossuficiente, pelo 

contrário, demonstra que o mesmo percebe mensalmente vultuosa quantia. 

  Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade 

Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da causa, valendo-se de critérios 

objetivos, pode entender que a natureza da ação movida demonstra que 

ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático eu se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, fazer 

juízo de valor acerca do termo de pobreza, deferindo ou não o benefício...” 

(grifei) (Código de Processo Civil Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 

1 da pág. 1606).   Sendo assim, ainda que admita a parte autora não 

possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o 

beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da 

comprovação do efetivo estado de necessidade, não sendo suficiente a 

declaração prevista no artigo 4º, caput e § 1º da Lei 1060/50.   Sobre o 

tema, colha-se os julgados do Egrégio Tribunal deste estado.   RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

29456/2011 - CLASSE CNJ - 198  - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Data 

de Julgamento: 08-02-2012).   RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO 

E PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA - JUSTIÇA GRATUITA - 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS 

RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DESSE PLEITO - EXEGESSE DO 

ARTIGO 5º, LXXIV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 5º DA LEI Nº, 

1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária 

na conjugação com os predicados constitucionais e na lei ordinária de 

regência é para aqueles que efetivamente demonstram a condição de 

caso efetue o pagamento dos emolumentos devidos lhe retira o direito de 

sua condição de sustento seu ou da própria família. Havendo dúvidas, 

gozando a mera declaração trazida de presunção ‘juris tantum’, sobretudo 

dada ao pequeno valor a ser recolhido, não comprovando em sede 

recursal que a decisão de piso esta em dissonância com os predicados 

citados, irretocável se apresenta a posição do magistrado de piso que 

nega a prestação jurisdicional gratuita. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 87593/2011 - CLASSE CNJ - 202   - COMARCA CAPITAL, Data de 

Julgamento:  21-3-2012).   Assim, tenho para mim que, a declaração pura 

e simples da parte interessada, não constitui prova inequívoca daquilo que 

afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas alegações. 

                                     Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça 

gratuita às pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela 

lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 

legal da miserabilidade.   É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado.   Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pelo qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita.   Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a autora se enquadre nos termos 

do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, INDEFIRO 

O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes dos artigos 321 

e 485, inciso IV, do CPC concomitantemente com os termos do Provimento 

nº 82/2014/CGJ.   Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos.   Intime-se e cumpra-se.     Roo-MT, 21 de 

novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.  
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BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 0003150-A/MT (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - 0015280-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1001181-71.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Maria 

Helena da Silva Costa Pereira. Réus: Boa Vista Serviços S.A. e Serasa 

Experian S.A.     Vistos etc...   MARIA HELENA DA SILVA COSTA 

PEREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS 

S.A. E SERASA EXPERIAN S.A., pessoas jurídicas de direito privado.   

Devidamente citadas, apresentaram contestação, as quais restaram 

impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos conclusos.   D  E C I D O: 

  Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro.   Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015.   Assim sendo, considerando a complexidade das novas 

normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de 

igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 990222/11/2016 Página 44 de 81



decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação;   b) - caso se manifestem no sentido de que não 

é hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento;   c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015;   d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000628-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARCIO DE SOUSA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - 16660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000628-24.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Flávio Márcio de Sousa Soares. Ré: Bv Financeira S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento.     Vistos etc...   FLÁVIO MÁRCIO DE 

SOUSA SOARES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de BV 

FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado.   Devidamente citada, apresentara contestação, 

a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos.   

D  E C I D O:   Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro.   Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015.   Assim sendo, considerando a complexidade das novas 

normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de 

igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação;   b) - caso se manifestem no sentido de que não 

é hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento;   c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015;   d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-1289 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000747-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WURZIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - 0013847-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - 0014994-S/MT (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 0013431-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000747-82.2016 Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Débito Autor: 

Charles Wurzius. Ré: Claro S.A.     Vistos etc...   CHARLES WURZIUS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de CLARO S.A., pessoa jurídica de direito 

privado.   Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos.   D  E C I D O:   

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro.   Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015.   Assim sendo, considerando a complexidade das novas 

normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de 

igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se entendem que o 
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processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação;   b) - caso se manifestem no sentido de que não 

é hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento;   c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015;   d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000294-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - 0018145-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - 0017826-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000294-87.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Dionis Ferreira da Silva. Ré: Vivo Fixo S.A.     Vistos etc...   DIONIS 

FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de VIVO FIXO 

S.A., pessoa jurídica de direito privado.   Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos.   D  E C I D O:   Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro.   

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015.   Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação;   b) - caso se manifestem no sentido de que não 

é hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento;   c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015;   d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000322-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI APARECIDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - 19388-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000322-55.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Valdinei 

Aparecido Santos da Silva. Ré: Lojas Riachuelo S.A.     Vistos etc...   

VALDINEI APARECIDO SANTOS DA SILVA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de LOJAS RIACHUELO S.A., pessoa jurídica de direito privado.   

Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos.   D  E C I D O:   Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro.   Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015.   Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação;   b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 
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que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento;   c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015;   d) indiquem as questões de direito que entendem 

relevantes para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000584-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - 0020621-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - 0168204-A/SP (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000584-05.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Flávia Maria Costa. Réus: Atlântico Fundo de Investimento e Banco 

Santander S.A.     Vistos etc...   FLÁVIA MARIA COSTA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO E BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A., pessoas jurídicas de direito privado.   

Devidamente citados, apresentaram contestação, as quais restaram 

impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos conclusos.   D  E C I D O: 

  Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro.   Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015.   Assim sendo, considerando a complexidade das novas 

normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de 

igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação;   b) - caso se manifestem no sentido de que não 

é hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento;   c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015;   d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000808-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - 6209-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000808-40.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Terezinha de Jesus Ferreira Gomes. Réu: Banco Bradesco S.A.     Vistos 

etc...   TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado.   

Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos.   D  E C I D O:   Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro.   Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015.   Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação;   b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento;   c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 
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prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015;   d) indiquem as questões de direito que entendem 

relevantes para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001657-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GOMES MANOEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - 0015854-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1001657-12.2016 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Raimundo Gomes 

Manoel. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.     

Vistos etc...   RAIMUNDO GOMES MANOEL, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

pessoa jurídica de direito privado.   Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos.   D  E C I D O:   Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro.   

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015.   Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação;   b) - caso se manifestem no sentido de que não 

é hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento;   c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015;   d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-  

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000332-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - 0014266-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - 0011152-A/MT (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - 76458-/SP (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000332-02.2016 Ação: Condenatória Autora: Pedromar Transportes Ltda. 

Réus: Transportadora Brasil Central Ltda e Outro.     Vistos etc...   

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA E MOSAIC FERTILIZANTES 

DO BRASIL LTDA, pessoas jurídicas de direito privado.   Devidamente 

citadas, apresentaram contestação, as quais restaram impugnadas pela 

parte autora, vindo-me os autos conclusos.   D  E C I D O:   Com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro.   Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015.   Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias:   a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação;   b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento;   c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 
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do CPC/2015;   d) indiquem as questões de direito que entendem 

relevantes para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;   e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação;   f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

21 de novembro de 2016.       Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-    

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004779-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - 6209-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL   Feitos Cíveis nº 

1004779-33/2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Joana Pereira Lima. Ré: Distribuidora de Energia S/A – Energisa Mato 

Grosso.   Vistos, etc.   JOANA PEREIRA LIMA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – energisa 

mato grosso, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela 

provisória de urgência e assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos.   Aduz a autora em sua exordial que é consumidora de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº 6/144270-6, entretanto, conforme 

documento de (fl.26).   Alega, ainda, que a ré imputa-lhe débito no importe 

de R$2.090,69 (dois mil, noventa reais e sessenta e nove centavos), valor 

este que corresponderia à irregularidade de aferição.   Ademais, informa 

que o referido valor fora embutido na fatura referente ao mês de setembro 

de 2016, com vencimento para o dia 21.09.2016, totalizando a fatura a 

importância de R$2.519,44 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e 

quarenta e quatro centavos), conforme documento de (fl.26).   Por 

derradeiro, a parte autora requer que a ré restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica da referida Unidade Consumidora, bem como, se abstenha 

de inscrever o nome e CPF da autora nos órgãos de restrição ao crédito, 

em conformidade com o item ‘c’ de (fl.18) e; que seja deferida a 

consignação da importância de R$234,02 (duzentos e trinta e quatro reais 

e dois centavos).   D  E  C  I  D  O:                                                              

                                                                        Considerando o documento 

de (fl.22), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

NCPC).   O artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece 

que terão prioridade na tramitação em todas as instancias os 

procedimentos nos quais figurem como parte ou interessados pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença 

grave, é nesse sentido a jurisprudência:   “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Prioridade na tramitação do feito Pedido que deve ser concedido ao autor 

maior de 60 anos e aos demais co-autores, mesmo que não tenham idade 

igual ou superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz 

restrição ao benefício. Recurso provido.10.741” (5470883120108260000 

SP 0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011)    Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro nos documentos de (fl.23). 

  O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.   Conforme se 

depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem.    Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo.   Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação à autora.   Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se 

que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, 

senão vejamos:   A requerida, ao constatar a falha nos medidores de 

energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura 

com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao 

seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia.   

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer 

do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores 

ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o 

consumo real de energia.   Neste sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça:   “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06).   E ainda:   “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO 

ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10)   

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer.   O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. No entanto, com o 

intuito de compelir a autora ao pagamento da fatura eventual a parte ré 

fundira aquela à fatura regular, conforme se verifica à (fl.09).   O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada, uma vez que as 

faturas mês a mês encontram-se adimplidas até o mês de setembro/2016 

– fatura regular – estando a fatura de outubro/2016 ainda inadimplente, 

conforme (fl.34), enquanto que o periculum in mora e o fundado receio de 

dano justifica-se em face da possível suspensão indevida do fornecimento 

de energia, bem como, na possibilidade de inscrição do nome e CPF da 

autora nos órgãos de restrição ao crédito.   Assim, defiro parcialmente a 

tutela provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a 

empresa ré restabeleça, imediatamente, o fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora nº 6/144270-6, em razão do débito R$2.519,44 

(dois mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), com 

vencimento para o dia 21.09.2016, do qual apenas R$428,75 

(quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) 

correspondem ao consumo e tributos da unidade consumidora, conforme 

documentos de (fl.26), bem como, que a empresa ré obste-se de 

inscrever o nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao 

crédito, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 

(trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de 
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R$30.000,00 (trinta mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.   

Todavia, condiciono o cumprimento da tutela provisória de urgência à 

consignação nos autos o valor de R$753,83 (setecentos e cinquenta e 

três reais e oitenta e três centavos), uma vez que a fatura do mês de 

novembro/2016, no importe de R$325,83 (trezentos e vinte e cinco reais e 

oitenta e três centavos) encontra-se inadimplida, conforme documento de 

(fl.34)  (art.97, CPC).   Em consonância com o disposto no Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 16 

de março de 2017, às 14h45min.   Cite-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil.   

Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do 

Novo Código de Processo Civil.   Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

a p ó s  c o n c l u s o s .    I n t i m e m - s e .    C u m p r a - s e .   

                                                     Roo-MT, 21 de novembro de 2016. 

                                                                       Luiz Antonio Sari Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.  

Sentença

Sentença Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000536-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO SOARES MARCOLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - 0020438-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO STEFANO BERTOLDO (RÉU)

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - 0015472-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1000536-46.2016 Ação: Ressarcimento por Danos Morais e Materiais 

Autor: Clodoaldo Soares Marcolino. Réus: Nelson Stefano Bertoldo e HDI 

Seguros S.A.       Vistos, etc...   CLODOALDO SOARES MARCOLINO, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Ressarcimento por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes” em 

desfavor de NELSON STEFANO BERTOLDO E HDI SEGUROS S.A., 

devidamente qualificados, e após seu processamento, apresentou 

manifestação às (fls.250/253; fls.254/255), vindo-me conclusos.   É o 

relatório necessário.   D   E   C   I   D   O:   Homologo, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos 

propostos por CLODOALDO SOARES MARCOLINO, em desfavor de 

NELSON STEFANO BERTOLDO E HDI SEGUROS S.A.   Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.   Custas pela seguradora.   Façam 

as baixas devidas.   Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquive-se.   Publique-se.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de 

novembro de 2016.           Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.    

Sentença Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003028-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA PAES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1003028-11.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S.A. Ré: 

Eleuza Paes Machado.       Vistos, etc...   BANCO HONDA S.A., com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Busca e Apreensão” em desfavor de ELEUZA PAES MACHADO, 

devidamente qualificada, e após seu processamento, apresentou 

manifestação às (fls.71/72), vindo-me conclusos.   É o relatório 

necessário.   D   E   C   I   D   O:   Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos propostos 

por BANCO HONDA S.A., em desfavor de ELEUZA PAES MACHADO.   Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.   Isento de custas, em 

consonância com o disposto no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. 

  Façam as baixas devidas.   Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquive-se.   Publique-se.   Intimem-se.   Cumpra-se.   

Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.           Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.    

Sentença Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002993-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1002993-51.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Adilson Antônio dos Santos Júnior.            

Vistos, etc...   BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que move em desfavor de ADILSON ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR, 

devidamente qualificado, requereu a desistência da ação às (fls.48/49), 

vindo-me conclusos.   É o relatório necessário.   D    E    C    I    D    O:   

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.   Face ao exposto, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor de ADILSON 

ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.   Custas pela 

parte autora.   Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran/Mt, bem 

como, aos Órgãos de Proteção ao Crédito para baixa de restrição, uma 

vez que mencionada diligência cabe à parte e não ao Judiciário.   Façam 

as baixas necessárias.   Considerando que a parte desistiu do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.                   Publique-se.   Cumpra-se.   

Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.           Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.    

Sentença Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001863-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - 20487-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - 0012903-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1001863-26.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Maria 

Cristina de Oliveira Caetano. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat S.A.       Vistos, etc...   MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA 

CAETANO, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

devidamente qualificada, e após seu processamento, apresentou 

manifestação às (fls.109/114), vindo-me conclusos.   É o relatório 

necessário.   D   E   C   I   D   O:   Homologo, para que produza os seus 
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jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos propostos 

por MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAETANO, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.   Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.   Isento de custas, em 

consonância com o disposto no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. 

Vindo aos autos o depósito, defiro seu levantamento em favor da parte 

autora, expedindo-se o competente alvará judicial.   Façam as baixas 

devidas.   Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, após arquive-se.   

Publique-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.           

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.    

Sentença Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002692-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILTON MARQUES SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1002692-07.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Ronilton Marques Souza de 

Oliveira.            Vistos, etc...   BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na presente ação que move em desfavor de RONILTON 

MARQUES SOUZA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, requereu a 

desistência da ação à (fl.66), vindo-me conclusos.   É o relatório 

necessário.   D    E    C    I    D    O:   Homologo a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.   Face 

ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, em desfavor de RONILTON MARQUES SOUZA DE OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.   Custas pela parte autora.   Solicite-se ao 

Senhor Oficial de Justiça a imediata devolução do mandado sem 

cumprimento.   Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran/Mt, bem 

como, aos Órgãos de Proteção ao Crédito para baixa de restrição, uma 

vez que mencionada diligência cabe à parte e não ao Judiciário.   Façam 

as baixas necessárias.   Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquive-se.                                 Publique-se.   Intime-se.   

Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.           Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.      

Sentença Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003108-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - 0209551-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SEBASTIANA SALES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1003108-72.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itaú Unibanco 

Veículos Administradora de Consórcios Ltda. Ré: Maria Sebastiana Sales 

Leite.            Vistos, etc...   ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na presente ação que move em desfavor de MARIA 

SEBASTIANA SALES LEITE, devidamente qualificada, requereu a 

desistência da ação à (fls.53/55), vindo-me conclusos.   É o relatório 

necessário.   D    E    C    I    D    O:   Homologo a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.   Face 

ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de MARIA SEBASTIANA SALES LEITE, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.   Custas pela parte autora.   Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao Detran/Mt, uma vez que mencionada diligência cabe 

à parte e não ao Judiciário.   Façam as baixas necessárias.   Transitada 

em julgado, o que deve ser cert i f icado, arquive-se.                                 

Publique-se.   Intime-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de novembro de 

2016.           Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.      

Sentença Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002374-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RWIECZOREK TRANSPORTES LTDA-ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL       Feitos Cíveis nº 

1002374-24.2016 Ação: Execução por Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Banco Bradesco Leasing S.A. Executada: Rwieczorek 

Transportes Ltda Me.       Vistos, etc...   BANCO BRADESCO LEASING 

S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente 

ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” em desfavor de 

RWIECZOREK TRANSPORTES LTDA ME, devidamente qualificada, e após 

seu processamento, apresentou manifestação às (fls.60/64), vindo-me 

conclusos.   É o relatório necessário.   D   E   C   I   D   O:   Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

nestes autos propostos por BANCO BRADESCO LEASING S.A., em 

desfavor de RWIECZOREK TRANSPORTES LTDA ME.   Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’ c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.   

Custas pela parte executada.   Façam as baixas necessárias.   Transitada 

em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.   Publique-se.   

Intime-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.           Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.      

Sentença Classe: CNJ-156 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001089-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

NERCI VALDIR TELEKEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - 370960-/SP (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL                                          Feitos 

Cíveis nº 1001089-93.2016 Ação: Execução de Sentença Exequentes: 

Aurélio Dias dos Santos e Outro. Executado: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A.       Vistos, etc...   AURÉLIO DIAS DOS SANTOS E 

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA, com qualificação nos autos, em causa 

própria, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., devidamente qualificado, 

ingressou com o petitório de (fl.157), vindo-me conclusos.   É o relatório 

necessário.   D    E    C    I     D    O:   O pedido formulado pela parte 

exequente é pertinente, uma vez que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.   Face ao exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o 

presente processo, promovido por AURÉLIO DIAS DOS SANTOS E WALEF 

CAIK CALIXTO FEITOSA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 
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Civil.   Custas pela parte executada.   Defiro o levantamento da importância 

depositada à (fl.156), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.   Façam as baixas 

devidas.         Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquive-se.   Publique-se.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 21 de 

novembro de 2016.             Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.  

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814925 Nr: 1184-43.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CARDINI LOURENÇO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6.611/MS

 Vistos e examinados.

Cuida-se de petição inicial elaborada e protocolada na vigência do CPC 

revogado que, contudo, veio à conclusão em data na qual já encontra-se 

em vigor o novo CPC/2015.

Desta feita, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), adeque a petição inicial às 

disposições do novel diploma legal, atendendo às determinações contidas 

no artigo 319 do novo Código de Processo Civil, trazendo ao feito o 

endereço eletrônico das partes, sob pena de extinção (art. 321, parágrafo 

único do NCPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821166 Nr: 3284-68.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO ONOSTORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 Vistos e examinados.

Cuida-se de petição inicial elaborada e protocolada na vigência do novo 

CPC/2015.

Desta feita, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias (artigo 321, do NCPC), adeque a petição inicial às 

disposições do novel diploma legal, atendendo às determinações contidas 

nos artigos 319 e 320 do referido códex, para que comprove sua situação 

de miserabilidade, bem como para que traga ao feito o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça e indeferimento da inicial, consoante 

dispõem os artigos 330 e 321 ambos do novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815066 Nr: 1233-84.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO RIBEIRO, VANESSA OLIVEIRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 Recebo a emenda a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Certificada a tempestividade às fls. 155, RECEBO OS EMBARGOS, 

independente de estar seguro o Juízo, vez que não se afigura nenhum 

dos casos de rejeição liminar previstos no artigo 918 do novo Código de 

Processo Civil.No que concerne ao pedido de suspensão da execução, 

entendo que não merece acolhida, haja vista que o artigo 919 do CPC é 

firme em prever que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”.Ademais, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo 

§ 1° do citado dispositivo legal, de forma o embargante não logrou êxito em 

demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da 

execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente.Devo consignar que o prosseguimento da execução é 

consequência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos 

Embargos, ainda que se discuta o quantum devido, por si só, não constitui 

fundamento relevante à suspensão da execução.A norma comentada 

estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela 

oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que 

ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr 

normalmente.De qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto 

dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o 

pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir 

das consequências legais da execução.Fosse suficiente esse risco, toda 

e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é 

inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos 

expropriatórios e constritivos do patrimônio do executado. Dessa forma, 

diante da falta de comprovação concomitante dos requisitos que 

justifiquem a concessão da suspensão, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO 

pleiteado.Determino a oitiva do exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, tornem os autos conclusos, para julgamento imediato ou 

designação de audiência.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002880-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VENTORIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - 5821-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA CIÊNCIA DO DESPACHO 

INICIAL,  BEM COMO PARA NO PRAZO LEGAL PROVIDENCIAR O 

DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

30,00, NA CONTA Nº 43.746-8, BANCO DO BRASIL S/A AG. 0551-7,QUE 

DEVERÁ SER COMPROVADO NOS AUTOS, PARA POSTERIOR 

EXPEDIÇÃO DO MANDADO MONITÓRIO.

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003435-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON CARLOS FERREIRA DE BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA CIÊNCIA DO DESPACHO 

INICIAL,  BEM COMO PARA NO PRAZO LEGAL PROVIDENCIAR O 

DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

28,00, NA CONTA Nº 43.746-8, BANCO DO BRASIL S/A AG. 0551-7,QUE 

DEVERÁ SER COMPROVADO NOS AUTOS, PARA POSTERIOR 

EXPEDIÇÃO DO MANDADO MONITÓRIO.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
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Processo Número: 1001345-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIONEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - 9583-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1001345-36.2016.8.11.0003     Vistos etc.   

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais e em razão dos documentos juntados aos 

autos.   2. Intime a parte autora para, na pessoa de seu patrono 

regularmente constituído, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos extrato atualizado da negativação de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de indeferimento do pedido de 

antecipação de tutela.   Expeça o necessário. Intime. Cumpra.   

Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 2016.     MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI                 JUÍZA DE DIREITO  

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000722-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - 0291039-S/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1000722-69.2016.8.11.0003   Vistos etc.   

1. Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista o decurso 

do prazo para comprovação da alegada insuficiência de recursos(Num. 

3016809).   2. Tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC.   Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse.   Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano 

de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização 

das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria 

dos atos não houve a formalização de acordo.   Ressalto, inclusive, que 

este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano.   Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.   Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra.   Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2016.   MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI                 JUÍZA DE DIREITO  

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002354-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - 18839-O/MT (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - 3764-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1002354-33.2016.8.11.0003   Vistos etc.   

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais e em razão dos documentos juntados aos 

autos (Num. 1843705 e 2378425).   2. Tendo em vista que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC.   Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse.   Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano 

de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização 

das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria 

dos atos não houve a formalização de acordo.   Ressalto, inclusive, que 

este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano.   Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.   Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra.   Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2016.   MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI                 JUÍZA DE DIREITO  

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002896-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

JOANA DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

JONAS DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - 18454-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS   Processo nº 1002896-51.2016.8.11.000   Vistos etc.   

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais e em razão dos documentos juntados aos 

autos (Num. 2270724).   2. Tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC.   Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse.   Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano 

de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização 

das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria 
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dos atos não houve a formalização de acordo.   Ressalto, inclusive, que 

este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano.   Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.   Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra.   Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2016.     MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI                 JUÍZA DE DIREITO  

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002232-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR OTAVIO HORN (AUTOR)

JANICE VOLK HORN (AUTOR)

EUCLIDES ERNANI HORN (AUTOR)

VERNER MIGUEL HORN (AUTOR)

ROSANE GREGORY (AUTOR)

MARLI FRANCISCA ROHR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BROETTO MARQUES OAB - 65097-/PR (ADVOGADO)

MARINA RIBAS LIED OAB - 74170-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

  ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS    Código nº 1002232-20.2016.8.11.0003 Ação de 

Cumprimento de Cláusula Contratual Requerentes: Verner Miguel Horn e 

outros Requerida: Agrológica Agromercantil Ltda     Vistos etc.   VERNER 

MIGUEL HORN E OUTROS, qualificados nos autos, ingressaram com 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL contra 

AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA, também qualificada no processo, 

visando a determinação de que a requerida cumpra com a cláusula 

terceira do contrato firmado entre as partes.   Os autores requerem a 

desistência da presente demanda (Evento nº. 3245229).   Os autos vieram 

conclusos.   É O BREVE RELATO.   DECIDO.   A hipótese é de extinção, 

não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista que a 

angularização processual não se aperfeiçoou.   Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelos requerentes, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.  

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar os demandantes ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. Quanto ao pedido de 

ressarcimento das custas processuais, este deve ser formulado junto à 

Diretoria deste Fórum.   P.R.I.C.   Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2016. 

    MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI                 JUÍZA DE DIREITO   

 

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001351-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MEDEIROS DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, 

PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

VALOR DE R$ 40,00 NA CONTA Nº 43.746-8, BANCO DO BRASIL S/A AG. 

0551-7,QUE DEVERÁ SER COMPROVADO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001218-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - 13620-B/MT 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - 16983-/MT 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - 0015527-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINAG FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - 18396-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

  Nos termos da  legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos  a fim de intimar a parte  autora para manifestar 

sobre a contestação e documentos, no prazo legal.  

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002429-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - 50945-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA BERNARDINA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-1289 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004627-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - 207681-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO PAULO SCHLATTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS   Processo nº 1004627-82.2016.8.11.0003      Vistos etc. 

  O presente feito foi endereçado a 4ª Vara Cível, para distribuição por 

dependência ao processo sob o código nº 723664.   Assim, não há razão 

para que tramite perante esta Vara, pelo que determino a redistribuição ao 

juízo competente, qual seja, o Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca.   

Intime. Cumpra.   Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2016.   MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI                 JUÍZA DE DIREITO  

Decisão Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004645-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIANA PETERSEN GUTSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - 0291039-S/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOHAMAD KHALIL ZAHER (REQUERIDO)

EDER LINCOLN FORTE FILHO - EPP (REQUERIDO)

EDER LINCOLN FORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS   Processo nº 1004645-06.2016.8.11.0003          Vistos 

etc.   A autora pleiteia a outorga de tutela de urgência para que o 1º 
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requerido proceda a imediata entrega dos documentos necessários para a 

transferência e regularização do veículo CAMIONETE ano 2011/2011, 

Modelo Xenon, 4x2, 140 Cavalos, 04 Cilindros, Cor Preto, Combustível 

Diesel, Chassi n° 464020CSL00074.   O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo.   Em análise dos 

documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em 

caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a 

concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação 

probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.    O instituto da 

tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, 

vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada 

aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito 

do pedido.   Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo 

do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.   Portanto, 

vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, 

principalmente porque neste momento processual inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação.   Ex positis, à luz do comando legal que 

regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser 

confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada.   

No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15.   Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse.   Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano 

de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização 

das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria 

dos atos não houve a formalização de acordo.   Ressalto, inclusive, que 

este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano.   Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.   Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência.   

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.   Rondonópolis-MT, 21 de novembro 

de 2016.   MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI     JUÍZA DE DIREITO 

     

Decisão Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004734-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - 21784-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS   Processo nº 1004734-29.2016.8.11.0003.     Vistos etc. 

  ADMILSON ALVES DA SILVA, qualificado nos autos de INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, que move em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 

CEF, também devidamente qualificada nos autos.    Vieram-me os autos 

conclusos.   Decido.   A ação foi proposta contra integrante do corpo 

administrativo da União. Assim, a matéria deve ser posicionada, 

necessariamente, de acordo com a norma prevista no art. 109, I, da 

Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal, 

nestes termos:   “Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as 

causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”   Ora, se a Caixa 

Econômica Federal figura neste feito como ré, o feito deve ser apreciado 

na Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição 

Federal, conforme entendimento do STJ, no julgamento do Conflito de 

Competência nº 122253, de que foi Relatora a eminente Ministra Nancy 

Andrighi, de cujo voto extrai-se os seguintes ensinamentos:   "PROCESSO 

CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA 

FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA EM FACE DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 

DELEGADA PREVISTA NO ART.109, § 3º, DA CF. INEXISTÊNCIA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGOS ANALISADOS: 109, § 3º, 

DA CF E 122 DO CPC. 1. Conflito de competência concluso ao Gabinete em 

23.08.2012, no qual se discute a competência para julgar apelação 

interposta contra sentença proferida pelo Juízo Estadual no exercício da 

competência constitucional delegada prevista no art. 109, § 3º, da CF. 

Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos 

morais ajuizada em 05.08.2009. 2. Em razão da inexistência, no 

ordenamento jurídico pátrio, de previsão legal que permita à Justiça 

Estadual, no exercício da competência delegada prevista no § 3º, do 

art. 109, da CF/1988, processar e julgar ação indenizatória em que figure 

como ré empresa pública federal, prevalece a regra do art. 109, inc. I, 

da CF/1988. 3. Tendo em vista que a ação já foi julgada pelo juízo 

incompetente, a solução mais consentânea com os princípios da 

celeridade e da economia processual consiste em anular os atos 

praticados pelo juízo estadual, remetendo-se os autos ao juízo 

competente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal. (STJ, 2ª Seção, julg. 25.09.2013, publ. 01.10.2013). (grifei)   

 Quanto ao momento para o reconhecimento da incompetência absoluta, o 

artigo 68, do CPC/15, dispõe que a mesma pode ser alegada a qualquer 

tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Veja:   “Art. 64.  A 

incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar 

de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”     

Assim, no presente caso, cabe ao juízo reconhecer a incompetência de 

Ofício para evitar nulidades futuras.   Ressalto que apesar da nova 

sistemática contida no artigo 10, do CPC, que trata acerca das “decisões 

surpresas”, onde o “juiz não pode decidir com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar”, tal preceito não se aplica no caso de declaração de 

incompetência absoluta, pois a manifestação das partes não possui o 

efeito de modificar a decisão.   Esse é o entendimento jurisprudencial 

vigente:   “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTES 

DA RELAÇÃO DE TRABALHO. I. Nos termos do art. 114, VI, 

da Constituição Federal, é da Justiça do Trabalho a competência para o 

julgamento das ações que buscam indenizações materiais decorrentes da 

relação de trabalho. II. Na declaração de incompetência absoluta não se 

aplica o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. POR 

UNANIMIDADE, DECLARARAM, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS PARA 

A JUSTIÇA DO TRABALHO; RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DA 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70068865351, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

09/06/2016).” (grifei)   Dessa forma, declino da competência para 

processar e julgar a presente demanda, a favor do Juízo da Seção 

Judiciária Federal desta Comarca.   Entretanto, como o Sistema PJE deste 

Tribunal não é vinculado ao Sistema da Justiça Federal, o que impossibilita 

a remessa virtual do feito, determino o arquivamento do presente com as 

baixas e anotações necessárias.   Intime a parte autora desta decisão, 

vez que não haverá redistribuição/remessa, ante a incompatibilidade de 

sistemas, bem como para promover a correta distribuição ao juízo 

competente, qual seja, Juízo da Seção Judiciária Federal desta Comarca.   

Intime. Cumpra.   Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2016.  MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI              JUÍZA DE DIREITO   

4ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817382 Nr: 2002-92.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PACIELLO DE 

OLIVEIRA BOCK - OAB:99311/RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 Vistos e Examinados.Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a requerida ser intimada 

a retirar a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao 

crédito, com relação à dívida discutida nestes autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.Arbitro, para o caso de descumprimento da liminar pela 

requerida, multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).Determino a 

citação do requerido, para responder, devendo constar do mandado que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo requerido, como 

verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora.Defiro o pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425144 Nr: 7232-62.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE RAIMUNDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAU RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT, JÚNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:MT/6.295

 Vistos e examinados.

 Considerando-se o teor da petição de fls. 249, diga-se a parte contrária, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805580 Nr: 16525-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MAIA ROCHA DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 45.182

 Vistos etc.

1. Nos termos do art. 135, parágrafo único, do Código de Ritos, determino 

a remessa destes autos ao substituto legal deste juízo.

 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias na capa do 

caderno processual para que o mesmo não seja mais remetido a este 

gabinete.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de março de 2016.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701829 Nr: 9807-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDRO, RDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 do patrono da parte autora para manifestar-se acerca do ofício e extratos 

de fls. 90/93, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701829 Nr: 9807-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDRO, RDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 8. Sobre o tema, anoto as considerações de Fredie Didier Júnior (Curso 

de direito processual civil. 5ª ed., v. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715): 

“(...) o alimento, em sentido amplo, abrange todo o necessário ao sustento, 

morada, vestuário, saúde e educação do ser humano. Atualmente, 

costuma-se acrescentar a este rol o lazer, considerado essencial para o 

desenvolvimento sadio e equilibrado de todo indivíduo.” 9. Ressai dos 

autos que o pagamento efetuado pelo executado foi apenas parcial, pelo 

que determino a remessa dos autos, com urgência, ao contador judicial 

para apuração, de forma discriminada, dos valores devidos relativos 

ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação; b) os que 

venceram no curso do processo; e c) somatório dos itens anteriores. 10. 

Com o resultado do cálculo, em razão da manifesta inadimplência de 

pensão alimentícia devida à parte exequente intime-se o devedor a efetuar 

o pagamento integral do débito exequendo, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de lhe ser decretada imediatamente a sua prisão, 

nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 2016. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 709058 Nr: 3958-85.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ‘Ação de Guarda com Pedido de Liminar’ ajuizada por CLINT 

XAVIER em desfavor de ELIANE ALVES DA SILVA, ambos qualificados 

nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/15.

Antes mesmo de ser angularizada a relação processual a parte autora 

apresentou pedido de desistência da demanda (fls. 49 e 51).

O Parquet opinou pela extinção do processo.

É o relatório. Decido.

A desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se que à 

parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental.

Além disso, uma vez que a parte requerida sequer foi citada, nada há que 

obstaculize o acolhimento do pedido de desistência, pois neste caso não 

incide a regra do § 4º, do art. 485, do NCPC, eis que este prevê a 

necessidade de audiência da parte contrária apenas quando já contestada 

a ação.

Face ao exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 
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efeitos jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, 

parágrafo único, CPC/2015), e DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do NCPC). Via de 

consequência, revogo o decisum de fls. 26.

Custas e honorários advocatícios indevidos, face à gratuidade da Justiça.

P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760231 Nr: 13472-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter GENIVAL ANÍSIO FILHO à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por MARINA DIAS 

COVATTI, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome do interditando.A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 

dias.Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento do requerido.Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002857-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - 0018717-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo 1002857-54.2016.811.0003.   VISTO.           Intimem-se as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando o motivo da produção da prova e 

indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.       

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 16 de novembro de 2016. 

                                FRANCISCO ROGÉRIO BARROS           Juiz de Direito  

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004562-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - 8877-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º  1004562-87.2016.811.0003.         VISTO.                       

EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA promoveu Ação para Restabelecimento 

e Manutenção do Auxílio Doença ou concessão de Auxílio Acidente c/c 

pedido de Tutela Antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS.   No entanto, analisando os autos verifica-se 

que a parte autora não juntou nenhum documento referente a Edvaldo 

Alexandre da Silva, uma vez que todos os documentos que foram 

anexados junto com a petição inicial referem-se à Ueberton Antônio 

Rodrigues.   Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.   Cumpra-se.   Rondonópolis, 

quinta-feira, 17 de novembro de 2016.   FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

          Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813593 Nr: 766-08.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PAIVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, LUCIANA 

ABREU HORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787488 Nr: 9215-86.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO 

LTDA EPP, WILSON DE GOES JUNIOR, PEDRO VILA REAL GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OCTAVIO NOYA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 374.876, MARCELO AGAMENON GOES DE 

SOUZA - OAB:124.949 SP

 “VISTO. WILSON DE GOES JÚNIOR e PEDRO VILA REAL GOES ajuizaram 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese, 

ilegitimidade passiva, pois a sociedade empresária, a partir do seu registro 

na junta comercial, adquire personalidade jurídica independente dos seus 

sócios, respondendo e exercendo individualmente a sua atividade 

empresarial, bem como respondendo pelas obrigações sociais, conforme 

consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, 

pugnaram pela extinção da execução com o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva dos exceptos (fls. 18/31). A Fazenda Pública 

Estadual ofereceu impugnação às exceções, dizendo que a presunção de 

legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título 

executivo o ônus de comprovar a inexistência de sua responsabilidade 

tributária, devendo ser indeferido o pedido formulado na exceção (fls. 

63/65). (...) Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na exceção 

de pré-executividade ajuizada por WILSON DE GOES JÚNIOR e PEDRO 

VILA REAL GOES em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e determino 

a exclusão dos referidos sócios do polo passivo desta execução. 

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de 

decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Encaminhem-se os autos ao 

distribuidor para excluir dos registros o nome dos sócios WILSON DE 
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GOES JÚNIOR e PEDRO VILA REAL GOES. Intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a informação contida no 

envelope de fls. 16. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789811 Nr: 10148-59.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, 

RAMÓN SADE HADDAD, MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 VISTO.

Intimem-se os executados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem 

sobre o pedido de fls. 95.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798153 Nr: 13536-67.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, 

MARIA IZABEL DE SOUZA MARQUES, LINDOMAR DA PAIXAO NETO, 

OSÓRIO NETO FILHO, IVO DA PAIXAO NETO, PAULO EDUARDO DA 

ROCHA FROTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO BERTOLO CANARIM 

- OAB:241477/SP

 VISTO

Intime-se o executado PAULO EDUARDO DA ROCHA FROTA para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar em qual dos documentos de fls. 27/46, 

consta que ele deixou de ser sócio da empresa executada em 15.04.2008.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799506 Nr: 14156-79.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECABOM RENOVADORA DE PNEUS LTDA - 

ME, RENATO EVANGELISTA SALES, SIDNEY BRASIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MONTEIRO 

AMARAL - OAB:85532/MG

 Ademais, consta no verso da petição inicial, a data do fato gerador, data 

do vencimento, data da constituição do crédito tributário, base de cálculo, 

valor da correção monetária, juros e penalidade aplicada, ou seja, todos 

os elementos necessários para apurar o valor do débito.Por fim, inviável o 

acolhimento da alegação de que a multa em cobrança tem caráter 

confiscatório. Isto porque a executada não demonstrou as razões pelas 

quais entende que há abusividade.Desta maneira, sem maiores delongas, 

não pode ser acolhido o reclamo da executada.Com essas considerações, 

REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por RECABOM 

RENOVADORA DE PNEUS LTDA – ME, e determino o prosseguimento da 

execução.Condeno a executada RECABOM RENOVADORA DE PNEUS 

LTDA – ME ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º, 3º, I c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil.Juntem-se os ARs das 

correspondências de fls. 08/09.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721073 Nr: 2100-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PETER JOHANNES RIETJENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

 1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. A 

secretaria deverá comunicar ao Cartório Distribuidor a conversão para as 

devidas providências (CNGC – item 6.7.1).

2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Fazenda Pública, POR MEIO DE CARGA, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução de honorários, 

nos termos do artigo 535 do CPC.

3.. Quanto à execução de fazer, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, ANULAR o débito fiscal lançado por 

meio do aviso de cobrança nº 76735/332/68/2011, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000822-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1000822-24.2016.8.11.0003           VISTO.   RAIMUNDO 

NONATO DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com 

pedido de antecipação de tutela específica em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, aduzindo, em síntese, que sofreu um grave acidente 

automobilístico, resultando em fratura da coluna cervical (CID S 12.2 e S 

12.3) e, em razão disso, necessita, com urgência realizar tratamento 

cirúrgico denominado Artrodese de Coluna Cervical Anterior, sob pena 

sofrer lesão irreparável.   Asseverou que não possui recursos financeiros 

próprios que possam custear o seu tratamento na rede particular.   Assim, 

requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o 

requerido realize o procedimento cirúrgico de Artrodese de Coluna 

Cervical Anterior e vaga em UTI, em favor do paciente RAIMUNDO 

NONATO DA SILVA, inclusive eventuais procedimentos que vier a 

necessitar durante o curso desta demanda, sob pena de pagamento de 

multa diária ou bloqueio de valores em conta corrente, para o caso de 

descumprimento das providências determinadas a ser suportada 

solidariamente pelo Estado de Mato Grosso.   Após a oitiva do NAT, 

deferiu-se a tutela provisória.   A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADEE INFÂNCIA DE CUIABÁ – HOSPITAL GERAL 

UNIVERSITÁRIO – HGU, informou que o paciente foi submetido ao 

procedimento cirúrgico no Hospital São Benedito, em 18 de junho de 2016 

(fl. 44).   O requerido apresentou contestação e impugnou o valor da 

causa, dizendo que a pretensão não tem conteúdo econômico imediato, de 

modo que não se justifica o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

atribuído a causa. No mérito, sustentou que o fornecimento do tratamento 

em questão contraria as diretrizes estabelecidas pela Administração, 

coloca em risco a vida de outros pacientes e não coaduna com o 

postulado constitucional de prestação de saúde mínima e digna aos 

usuários do SUS (fl. 52/67).   O autor não impugnou a contestação (fl. 67). 

  É o relatório. Decido.   O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde.   IMPUGNAÇÃO AO VALOR 

DA CAUSA.   O requerido impugnou o valor da causa, dizendo que a 

pretensão não tem conteúdo econômico imediato, de modo que não se 

justifica o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atribuído a causa.   Sem 

nenhuma razão o requerido, visto que a toda causa será atribuído valor 

certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível 

(art. 291 do CPC). No caso em debate, o autor não tem elementos para 
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indicar o valor do procedimento cirúrgico. Dessa forma, competiria ao réu 

indicar qual o valor do procedimento para possibilitar a indicação do valor 

correto da causa. Como o réu não procedeu dessa forma, não merece 

nenhuma alteração o valor da causa.   MÉRITO   Consoante se verifica dos 

relatórios médicos acostados aos autos, denota-se que a paciente 

necessita, com urgência, realizar o procedimento denominado Artrodese 

de Coluna Cervical Anterior (fls. 14).   Em consulta ao NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico, foi confirmado que o paciente necessita ser operado com 

certa brevidade (fls. 28).    Assim, considerando que a família não possui 

meios de custear o transporte e o tratamento da paciente, em razão das 

parcas condições financeiras, verifica-se incontestável o direito de 

receber do requerido a cirurgia necessária ao tratamento de sua moléstia. 

  Resta comprovada nos autos a urgência da realização do procedimento 

cirúrgico, medida que, inclusive, já foi realizada pelo SUS, de acordo com 

informações fls. 44.   Isso porque, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, efetivamente garantido pela Constituição Federal, consoante 

estabelece seu artigo 196, in verbis:   “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.”.   Aliás, nesse sentido, cabe ressaltar que a própria Lei 

Federal nº 8.080/90, que regula o direito constitucional à saúde, dispõe ser 

da responsabilidade dos entes federados prover as condições 

indispensáveis a seu pleno exercício, cabendo à União, Estados- Membros 

e Municípios, garantir a distribuição dos medicamentos às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros, como no caso dos autos.   O direito 

à vida e à saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários 

(oportunidade e conveniência) da Administração Pública, mas se 

constituem num dever constitucional, não se podendo admitir a alegação 

de falta de recurso público para tratamentos médicos àqueles que não têm 

condições econômicas para suportarem os encargos.   Ao se deparar 

com o conflito entre a utilização do erário público sem planejamento prévio, 

como afirma o requerido, e o direito à vida e à saúde do paciente, tem que 

prevalecer o bem maior constitucionalmente tutelado, que sem sombra de 

dúvida é a vida e à saúde, ou como se vê no presente caso, a cirurgia 

necessária ao tratamento da cidadã postulante.   Com esse entendimento 

vem se manifestando o Tribunal deste Estado:   “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO 

ESTADO - ALTO CUSTO E AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO EM LISTA 

PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO - IRRELEVÂNCIA. A ausência de 

determinado remédio ou aparelho em lista prévia elaborada pelo Ministério 

da Saúde não obsta a dispensação de medicamento receitado a paciente 

portador de moléstia grave e sem condições de arcar com o alto custo do 

tratamento, notadamente se atestado por médico do sistema. O direito à 

saúde e à vida, constitucionalmente assegurado, tem prevalência sobre 

qualquer normatização administrativa ou interesse orçamentário.” 

(Recurso de Agravo de Instrumento nº 58389/2006 - Classe II – 15 - 

Comarca Capital - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges).   O Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou em relação ao suposto conflito existente 

entre os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da 

Saúde e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer 

aqueles:   “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se 

qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria 

Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra 

essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do 

Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem 

ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito 

indeclinável à vida.” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello).   Logo, 

inegável a responsabilidade do Estado em fornecer o tratamento pleiteado 

na inicial.   Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por RAIMUNDO NONATO DA SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ratificando a decisão que deferiu a antecipação da tutela, 

para determinar que o requerido, preste integral assistência a saúde do 

autor, até o seu total restabelecimento, de forma gratuita, enquanto houver 

prescrição médica nesse sentido.    Sem custas, nos termos do item 

2.14.5 da CNGC.   Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública em atenção 

a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:   “Súmula nº 421 - 

Honorários Advocatícios à Defensoria Pública Contra Pessoa Jurídica de 

Direito Público. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria 

Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 

pertença.”   Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição 

porque o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 475, § 2º, do CPC).   P.R.I.C. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2016.   FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

                   Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004279-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - 15007-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1004279-64.2016.811.0003.       VISTO.     Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Tutela de 

Urgência promovida por EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA – ME em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.   O autor atribuiu à causa o 

valor de R$ 21.639,89 (vinte e um mil reais seiscentos e trinta e nove reais 

e oitenta e nove centavos).   É o relatório. Decido.   A Lei nº 12.153/2009, 

que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua 

competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor de 60 

salários mínimos, conforme a seguir transcrito:   “Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

  § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas;   III – as causas que tenham como objeto a impugnação da 

pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções 

disciplinares aplicadas a militares.   (...)”   A matéria posta em discussão 

na demanda não apresenta complexidade, bem como, é de se convalidar 

que de acordo com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz determinar se 

necessário a realização de exame técnico para o julgamento da causa, “in 

verbis”: “Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à 

conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa 

habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso 

do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 

12.153/2009.   Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até 

cinco (5) dias antes da audiência.”   Ainda, no caso em comento o valor da 

causa apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo 

que afasta a competência deste juízo.   Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve:   “Art. 1º. As 

causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:   I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados;   II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.”   Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial.   Com 

estas considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, 

publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca.   Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição.   P.R.I.C.   Rondonópolis, quinta-feira, 17 de 

novembro de 2016.   FRANCISCO ROGÉRIO BARROS           Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 741785 Nr: 3181-32.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES AZEVEDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc...

I. Cumpra-se o v. Acórdão de fls. 162.

II. Após, a devida intimação e nada sendo requerido arquivem-se os autos.

III. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702354 Nr: 10332-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON BARROS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc...

I. Indefiro, o pedido de dilação de prazo formulado pelo INSS, ora 

Executado, às fls. 110/111, vez que trata-se de peça meramente 

protelatória já que os presentes autos foram remetidos em carga para que, 

querendo, opusesse embargos.

II. Certifique-se a Sra. Gestora acerca do decurso ou não do prazo para 

interposição dos embargos.

III. Após, retornem os autos à conclusão.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de Agosto de 2016.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702354 Nr: 10332-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON BARROS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc...

I. Diante da certidão de trânsito em julgado acostada às fls. 97, bem como 

da anuência do Executado aos cálculos apresentados pelo Exequente (fls. 

122), homologo os cálculos apresentados às fls. 104/107, onde o valor 

total encontra-se discriminado às fls. 403 do feito.

II. Em sendo assim, nos termos do que determina §3º, inciso II do Art. 535 

do Código de Processo Civil Vigente, com as ressalvas do Art. 100, § 4º, 

da Constituição Federal, expeça-se o competente ofício requisitando o 

pagamento da quantia ora exigida.

III. Após a expedição do referido precatório, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 10 de Novembro de 2016.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 741785 Nr: 3181-32.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES AZEVEDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc...

I. Intime-se o patrono firmatário da petição de fls. 172, para, no prazo de 

10 (dez) dias, adequar seu pedido, uma vez que a única forma de 

executar a Fazenda Pública é aquela prevista no Art. 534 do Código de 

Processo Civil vigente, anexando memorial de cálculo, sob pena de 

arquivamento dos autos.

II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 11 de Novembro de 2016.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 736689 Nr: 15979-59.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:MT/3.700

 ISTO POSTO, com base na fundamentação supra que passa a integrar 

este dispositivo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

deduzidos na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por JULIO CÉSAR 

SPERANZA contra o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONÓPOLIS-MT. De consequência, DECLARO a inexigibilidade dos 

débitos decorrentes do consumo de água anterior à data de 

21/09/2012.Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a 

parte autora ao pagamento devidos à advogada da Requerida e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), à teor 

do Art. 85, §2º e incisos c/c o §3º do Código de Processo Civil.Por outro 

lado, CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios a serem pagos ao advogado do Autor e que arbitro em R$ 

1.871,00 (um mil oitocentos e setenta em um reais), com base nos mesmos 

dispositivos legais, cuja condenação nas verbas sucumbenciais deverá 

ficar suspensa, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 

98, §3º do Estatuto Processual Civil e jurisprudência da Corte 

Matogrossense de seguinte teor: verbis:“APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPROCEDÊNCIA – AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – 

POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA LEI 1.060/50 – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A parte beneficiária da assistência 

judiciária não está isenta da condenação nas verbas de sucumbência. 

Apenas fica suspensa a exigibilidade destas verbas enquanto persistir a 

situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, após o qual 

estará prescrita a obrigação, conforme artigo 12 da Lei n.º 1.060/50. (Ap 

20296/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)”. Publicada e 

registrada eletronicamente.Intime-se.Após o trânsito em julgado, anote-se 

e arquive-se.Rondonópolis, 10 de Novembro de 2016.Maria Mazarelo 

Farias pinto Juíza de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635241 Nr: 6464-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI LEQUE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

 Defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público à fl. 77.

Proceda-se nova tentativa de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

 Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao(s) acusado(s) 

se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz deve 

nomear-lhe(s) um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor.

Instrua-se o mandado de citação com cópia do parecer ministerial e do 

documento de fls. 77/78.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639417 Nr: 1064-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MAGALHÃES DE FREITAS, 

DOUGLAS HENRIQUE RABELO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação do(s) acusado(s) a proposta de 

suspensão realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao 

apresentar(em) a resposta (art. 396-A), manifeste(m)-se sobre a 

possibilidade de aceitação ou não dos termos oferecidos.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 626506 Nr: 8446-26.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DE JESUS LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630925 Nr: 3070-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO SOARES DE AMORIM NETO, GENI 

OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação dos acusados ANICETO SOARES DE 

AMORIM NETO e GENI OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM para, querendo, 

apresentem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os 

acusados não constituírem defensores, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar aos acusados se 

eles pretendem constituir advogados ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar aos réus os seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome dos denunciados, pois o Ministério 

Público possui condições estruturais para tanto.

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação dos acusados a proposta de suspensão 
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realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao apresentar a resposta 

(art. 396-A), manifeste-se sobre a possibilidade de aceitação ou não dos 

termos oferecidos.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635241 Nr: 6464-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI LEQUE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Considerando que o acusado foi citado por edital, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para que se manifeste.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647630 Nr: 8126-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1D, FSV, VGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - OAB:19607

 Vistos em correição,

Processo em ordem.

 Aguarde-se a devolução do mandado.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647630 Nr: 8126-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1D, FSV, VGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - OAB:19607

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de revogação da prisão temporária formulado pela 

defesa dos indiciados VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA e FÁBIO SÉRGIO 

VITOR argumentando, em síntese, que não estão presentes os 

pressupostos da medida constritiva, bem como que possuem predicados 

subjetivos favoráveis (fls. 74/78).

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fl. 89).

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o pedido não merece acolhimento. 

Senão vejamos.

No presente caso entendo que não houve nenhuma alteração 

fático/processual que justifique a alteração dos fundamentos já 

apresentados na decisão de fls. 58/60.

Ademais, as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, 

possuir profissão lícita e residência fixa, por si sós, não justificam a 

revogação do decreto constritivo se presentes os requisitos 

autorizadores da prisão temporária.

Neste ponto, digno de registro o fato de a prisão temporária deter 

requisitos diversos da prisão preventiva, não podendo uma modalidade 

cautelar ser confundida com a outra.

Portanto, comprovada a imprescindibilidade da prisão para as 

investigações, há que se manter a prisão dos indiciados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão temporária formulado pelos investigados 

VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA e FÁBIO SÉRGIO VITOR mantendo, 

portanto, pelos próprios fundamentos outrora apresentados, a prisão 

temporária dos mesmos.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644621 Nr: 5629-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES BARRETO, WEVERSON SILVA 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc. Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante 

da tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome dos denunciados, pois o Ministério 

Público possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 644621 Nr: 5629-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES BARRETO, WEVERSON SILVA 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 [...] Senhor Relator:

Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me 

do presente para prestar as informações que me foram requisitadas por 

meio do ofício n. 1540/2016-3ª Sec. Crimi., de 02.09.2016, do 

Departamento da 3ª Secretaria Criminal, recebida nesta data, expedido nos 

autos do Habeas Corpus n° 126245/2016 – CLASSE 307 – CNJ, impetrado 

nesse colendo Tribunal em favor do paciente David Lopes Barreto.

Trata-se de ação penal em que o paciente David Lopes Barreto foi 

denunciado pela prática, em tese, ao disposto no art. 157, §2°, incisos I e 

II, por duas vezes (1° e 2° Fato), em continuidade delitiva na forma do art. 

71, par. único, ambos do Código Penal.

Ainda, na mesma ação penal foi denunciado Weverson Silva de Paula pela 

prática, em tese, ao disposto no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal 

(2° Fato).

Auto de prisão em flagrante em 01.08.2016 e conversão de prisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 990222/11/2016 Página 62 de 81



preventiva por este juízo em 03.08.2016, sob o fundamento da 

manutenção da garantia da ordem pública, diante da gravidade da 

condutada na prática do delito e, ainda, devida a ausência de identificação 

civil do paciente (fls. 42/43).

Recebimento da denúncia em 23.08.2016 (fls. 50) e mandado de citação 

expedido em 25.08.2016 (fls. 51).

Atualmente o processo encontra-se aguardando a devolução dos 

mandados de citação dos acusados David Lopes Barreto e Weverson 

Silva de Paulo, os quais encontram-se presos nesta comarca.

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os 

protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição 

para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente, [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 646867 Nr: 7537-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome dos denunciados, pois o Ministério 

Público possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647319 Nr: 7903-52.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYMARY DO ROSARIO LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome dos denunciados, pois o Ministério 

Público possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Extraia-se cópia integral dos autos para que seja remetida ao Juizado 

Especial Criminal desta comarca para as providências que assim entender 

cabíveis em relação ao delito previsto no artigo 129 do Código Penal, 

supostamente praticado pela acusada Lucymary do Rosario Lobato.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa às 

fls. 72/74.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647233 Nr: 7853-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome dos denunciados, pois o Ministério 

Público possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647641 Nr: 8135-64.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE JESUS SANTIAGO DOURADO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome dos denunciados, pois o Ministério 

Público possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648284 Nr: 8674-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530-MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Outrossim, indefiro o item 7 da cota ministerial, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 31/41.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001055-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 0012113-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES COMIN (EXECUTADO)

ENIO CARLOS COMIN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANTONIO MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA ZILDA MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 60,00 (sessenta 

 reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Citação, devendo a referida importância ser 

depositada na Conta Corrente nº. 111.318-6, do BANCO DO BRASIL S/A, 

Agência 4270-6, em nome de FÓRUM SINOP DILIGÊNCIAS- CNPJ: 

00.179.036/0001-84.  

Intimação Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001105-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO DOS SANTOS ROCHA (AUTOR)

JOSE ALTEMIR OTTONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - 0015884-A/MT (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - 11543-B/MT 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - 0011063-A/MT (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - 19753-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001105-11.2016.8.11.0015           Compulsando os 

autos, verifico que há indicação de que a área rural objeto da presente 

ação é a mesma sub judice nos autos da ação reivindicatória Cód. Apolo 

125206, em trâmite neste Juízo, na qual será decidido o litígio sobre o bem 

em questão. Aliás, este foi o entendimento do Magistrado que declinou da 

competência para este juízo.   Assim, em atenção ao disposto no artigo 9ª 

c/c artigo 317, ambos do CPC/2015, mister se faz oportunizar ao 

requerente a emenda à inicial, no sentido de comprovar que a porção de 

terras que pleiteia a reintegração de posse não está inserida na área que 

é objeto da ação reivindicatória nº 4419-89.2010.811.0015, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito. Prazo: 15 dias.  

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174928 Nr: 10457-49.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JANDIRA MOREIRA GOULARTE BUSTAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15104-A
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 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que os mesmos foram remetidos a 

contadoria para apuração do eventual saldo remanescente ante a 

contradição entre as partes de fls. 65/66, bem como as fls. 72/73 a parte 

executada pugnou pela extinção do feito, ante a satisfação do débito.

Verifico ainda que os cálculos do contador foram atualizados as fls. 

55/56, e houve a penhora dos valores remanescentes as fls. 64, restando 

assim devidamente cumprida a obrigação.

Posto isto, considerando que o advogado peticionante possui instrumento 

de mandato para receber valores (fls. 97), defiro o pedido de 

levantamento judicial do valor depositado às fls. 41 e 64. Determino, 

outrossim, que seja efetuada a transferência do saldo na conta indicada 

às fls. 91.

Dessa forma, nos termos do artigo 794, I, do CPC, declaro por sentença 

extinta a fase de cumprimento de sentença, devido a satisfação da 

obrigação.

Arquive-se.

P.I.C.

 Sinop/MT, 18 de Janeiro de 2016.

 Paulo Martini

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001861-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & PIANISSOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE BATISTA DA SILVA PIANISSOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001861-20.2016.8.11.0015     1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015).   2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015).   3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação  de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil.   4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015.   5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015).   6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido 

no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015).     Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001945-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NISSOLA (EXECUTADO)

NL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JIANCARLO LEOBET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001945-21.2016.8.11.0015       1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015).   2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015).   3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação  de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil.   4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015.   5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015).   6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido 

no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015).     Intime-se.                

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001678-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA OAB - 210137-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELEUSA BORGES DOS SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001678-49.2016.8.11.0015           Diante da 

manifestação da parte autora (ID 4140916), verifico que não comprovou a 

mora da parte requerida.   Dessa forma, mantenho a decisão anterior (ID 

3725824), devendo a parte requerente  apresentar comprovante de 

notificação enviada ao endereço da representante da empresa: Rua dos 

Pariris, nº 358, Bairro: Jardim Jacarandás, no município de Sinop/MT, CEP 

78557-646, sob pena de indeferimento da inicial.   Intime-se.    

Decisão Classe: CNJ-1111 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001964-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA DIAS MARCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - 11626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FARINON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001964-27.2016.8.11.005       Verifico que a peça 

inicial foi endereçada ao Juizado Especial desta comarca.   Posto isso, 

DETERMINO a redistribuição do feito para o Juizado Especial Cível desta 

comarca.   Intime-se.           

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001345-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - 0086925-A/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001345-97.2016.8.11.0015             Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial.       Intime-se.  

Sentença

Sentença Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001082-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEILA ROCHA OLIVEIRA BENEVIDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

  ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP      Processo nº 1001082-65.2016.8.11.0015         HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora (ID 3703992).   Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1001082-65.2016.811.0015– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida 

por BANCO RCI BRASIL S/A em face de ZEILA ROCHA OLIVEIRA 

BENEVIDES.   Revogo a liminar concedida (ID 3291221).   Promova-se a 

baixa da restrição judicial pelo Sistema Renajud (ID 3674452).   

                                          Quitadas as custas processuais, certificado o 

 trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações.   Publique-se. Registre-se. Intimem-se.    

2ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-1725 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001697-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO (REQUERENTE)

SIDNEY MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - 13332-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Notificação Judicial nº 1001697-55.2016.8.11.0015. Autores: Sidney 

Marques e Otílio Ribeiro Neto. Réu: Rudy Samuel Alovise Minghelli.       

Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária de notificação judicial 

ajuizada em 14.11.2016 através do sistema informatizado “PJe”, por 

Sidney Marques e Otílio Ribeiro Neto em face de Rudy Samuel Alovise 

Minghelli. Todavia, ainda em 14.11.2016, os autores alegaram que “após a 

distribuição verificou-se que ao invés do processo estar vinculado à 

circunscrição de Sorriso, caiu para esta e. Vara em Sinop/MT” e “foi 

novamente efetuada distribuição que desta feita o protocolo ocorreu 

regularmente no PJE, sendo o processo direcionado para a 1ª Vara de 

Sorriso/MT, com o nº 1003081-75.2016.8.11.0040, porém, ficando 

assinalado como ‘PREVENÇÃO PENDENTE’” [sic, Id. 5435330], pugnando, 

ao final, pelo cancelamento da distribuição e conseguinte extinção do 

presente processo. Na espécie, a petição inicial é endereçada ao foro da 

comarca de Sorriso/MT, sendo o processo equivocadamente distribuído 

perante este juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT. Ademais, 

consta que, diante da urgência, os autores já ajuizaram outra demanda 

idêntica a esta, a qual foi distribuída perante o juízo da 1ª Vara da comarca 

de Sorriso/MT, com identidade das partes, causa de pedir e pedidos 

formulados naqueles autos e neste processo. Outrossim, resta 

caracterizada a ausência de interesse processual dos autores, sobretudo 

diante da manifestação deles pela extinção desta ação (Id. 5435330), 

razão pela qual, à luz do disposto no art. 485, VI, do CPC, declaro extinto o 

processo. Em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade 

e proporcionalidade, deixo de condenar os autores ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Comunique-se ao juízo da 1ª Vara da 

comarca de Sorriso/MT acerca desta sentença. P. R. I. C. Sinop/MT, 21 de 

novembro de 2016.       Mario Augusto Machado  Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000813-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - 0008386-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1000813-26.2016    Vistos, etc...   Cite-se o réu para integrar 

a relação processual.   Designo audiência de conciliação para o dia 

15/02/2017, às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC.   Determino ao Sr. Conciliador que observe 

o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão.   Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC.   Em 

observância ao artigo nº 169, caput do CPC c/c art. 1º, § 1º, V, b, e § 2º e 

anexo único, do Provimento nº 09/2016-CM, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 80,00 por hora de trabalho, cabendo ao autor 

antecipar a despesa, mediante depósito em conta judicial vinculada ao 

processo, mercê do art. 82, § 1º do CPC.   Caso a sessão de conciliação 

exceda o período de uma hora de duração, caberá ao autor, em cinco 

dias, complementar os honorários do mediador, proporcionalmente ao 

tempo excedido.   Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, 

todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

  Sendo deferidos os benefícios da justiça gratuita, os honorários deverão 

ser arcados por quem perder a demanda.   Intime-se. Cumpra-se.     

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO  

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000529-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE BONANI DE OLIVEIRA (AUTOR)

MATHEUS HENRIQUE BONANI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - 0009576-S/MT (ADVOGADO)

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 9945-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A (RÉU)

Outros Interessados:

SILMARA APARECIDA BONANI DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Correspondência Devolvida em anexo

Intimação Classe: CNJ-172 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001204-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EMBARGANTE)

IVONE SALETE CAMIANSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - 7950-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 0012113-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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Processo nº 1001204-78.2016.8.11.0015   Vistos, etc...   José Tuski 

Camianski e Ivone Salete Camianski opuseram os presentes embargos à 

execução que lhes move Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.   Aduzem os embargantes 

que o título que embasa a execução é oriundo de uma operação de crédito 

da empresa Vitória Perfilados de Aço Ltda, da qual eles são sócios, razão 

pela qual figuraram como devedores solidários.   Esclarece que a referida 

empresa teve o pedido de recuperação judicial deferido pelo M.M. Juiz da 

2ª Vara Cível desta Comarca, razão pela qual os presentes embargos 

devem ser recebidos no efeito suspensivo em razão do disposto no art. 6º 

da Lei de Recuperação de Empresas, verbis:   “A decretação da falência 

ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 

curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 

devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.   

É o relato do necessário. DECIDO.                     A LRE em seu art. 6º, § 4º, 

deixa claro que o processamento da recuperação judicial suspende todas 

as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos 

credores particulares do sócio solidário.                                       Ora, a 

empresa “Vitória Perfilados de Aço Ltda”, como o próprio nome diz, é uma 

sociedade limitada, na qual a responsabilidade de cada sócio é restrita ao 

valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social, art. 1052 e seguintes do CC.                      

Desta forma, somente se não integralizado o capital social é que os sócios 

poderão ser compelidos a fazê-lo, tendo em vista que nesse estágio a 

responsabilidade é solidária e ilimitada, contudo, uma vez completo o 

capital social, não existem sócios solidários.                      Situação diversa 

é dos sócios solidários ou de responsabilidade subsidiária ilimitada que 

integram a sociedade em nome coletivo, comandita simples ou por ações, 

os sócios capitalistas das sociedades de capital e indústria, das 

sociedades em conta de participação, etc...                      Nos exemplos 

acima, os sócios ilimitada e solidariamente responsáveis ficam sujeitos aos 

efeitos patrimoniais da sentença que abre o concurso liquidatório, e serão 

declarados falidos, art. 81 da LRE. Quando a LRE se refere à 

denominação “devedor”, abrange também os sócios ilimitadamente 

responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários. 

  Neste sentido:   RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.703-MG 2011/0125550-9) 

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO EMENTA DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PENHORA VIA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS APTOS A 

GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O caput do art. 6º da Lei 

n. 11.101/05,no que concerne à suspensão das ações por ocasião do 

deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, 

presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal 

dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. 

Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 

do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções 

previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos 

coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ). Recurso especial não provido. J. 13.11.12.     

                   Como se pode observar, ainda que os sócios/embargantes 

tenham avalizado a empresa recuperanda, não há que se falar em 

suspensão da execução, uma vez que não se tratam de sócios solidários 

como dispõe o art. 6º, da LRE, razão pela qual recebo os presentes 

e m b a r g o s  s e m  c o n c e d e r - l h e s  o  e f e i t o  s u s p e n s i v o .                      

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.                      Intime-se o embargado, na pessoa do seu 

advogado, para que no prazo de 15 dias ofereça resposta, fazendo-me 

conclusos ou autos para proferir sentença ou designar audiência de 

instrução e julgamento, art. 920 do novo CPC.   Intime-se.   Cumpra-se.       

    CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO    

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000137-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 0012113-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EXECUTADO)

IVONE SALETE CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - 7950-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do credor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (5) dias compareça perante este juízo e respectica 

escrivania e retire a certidão solicitada.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001314-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIADORES CATARINENSE LTDA - EPP (RÉU)

JAIRO FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1001314-77.2016       Vistos, etc...     Intime-se o Autor para 

que proceda a sua regularização processual no prazo de 15 dias, 

trazendo para os autos a competente procuração, uma vez que o 

instrumento de mandato Id. 3328469 possuía prazo de validade até a data 

de 15 de outubro de 2016, encontrando-se dessa forma vencida.   Com a 

regularização processual, façam-me os autos cls. para recebimento da 

inicial.   Intime-se.   Cumpra-se.       CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000656-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - 22165-A/MT (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - 0008927-A/SC 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L G MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

GIOVANI ELICKER (RÉU)

LAURI ANTONIO BALBINOT (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1000656-53.2016    Vistos, etc...     Intime-se o Autor para 

que traga aos autos as guias das custas e taxas judiciárias do TJMT – 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso com seus devidos comprovantes de 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito nos termos do art. 290 do C.P.C.     Intime-se. 

Cumpra-se.         CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO    

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000494-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. C. D. V. 0. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor DR. MAURO PAULO GALERA MARI para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito  da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no valor 

de R$ 30,00 (trinta), devendo referida importância ser depositada na conta 

c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum Sinop Diligências, agência nº 4270-6, 

Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 00.179.036/0001-84, e após 

enviar comprovante de depósito original para posterior expedição de 
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mandado.

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000289-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. X. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor DR. RICARDO NEVES COSTA para que no 

prazo de cinco (05) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito ante o não cumprimento do mandado. Intimá-lo também 

para que no mesmo prazo efetue o depósito  das diligências solicitadas 

pela oficiala de Justiça, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), devendo 

referida importância ser depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome 

de Fórum Sinop Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop 

- MT, CNPJ n.º 00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de 

depósito original para posterior repasse a oficiala de justiça .

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000091-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 0012113-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do credor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (5) dias compareça perante este juízo e respectica 

escrivania e retire a certidão solicitada.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001943-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - 0016943-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & HONORIO DE ASSIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001943-51.2016.8.11.0015     Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial.     Intimem-se.      

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001962-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - 0020024-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001962-57.2016.8.11.0015   Verifico da peça inicial que 

integra o polo passivo da presente demanda o “Estado de Mato Grosso” e 

o “Município de Sinop/MT”. O artigo 1º do Provimento nº 042/2004-CM, 

dispõe que, a competência para processar e julgar feitos onde seja parte 

interessada ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, é da 6ª Vara Cível desta Comarca.   Posto isso, DETERMINO a 

redistribuição do feito para a 6ª Vara desta Comarca, com as nossas 

homenagens.   Intime-se.   

Decisão Classe: CNJ-181 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001873-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - 207648-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001873-34.2016.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial.     Intimem-se.    

Decisão Classe: CNJ-159 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001616-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - 19469-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIEL MIRANDA DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIA TERESINHA ZAMBON MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001616-09.2016.8.11.0015 Citem-se os 

executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem à entrega do 

produto descrito na exordial, de forma individualizada (art. 811 do 

CPC/2015), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Cientifiquem-se os executados de que, no mesmo prazo, poderão 

opôr embargos (art. 915 do CPC/2015), independentemente do depósito da 

coisa.   Conste do mandado de citação a ordem de busca e apreensão do 

bem objeto da obrigação, que deve se dar de imediato se o executado não 

satisfizer a obrigação, nos termos do art. 806, § 2º, do CPC. Na hipótese 

de pronto cumprimento da obrigação, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito.   Intime-se.    

Decisão Classe: CNJ-159 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001858-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. APARECIDO LIMA AUTO MECANICA - ME (EXECUTADO)

JOSE APARECIDO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001858-65.2016.8.11.0015 1- Cite-se a 

parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a 

garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015).   2- Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 
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CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015).   3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação  de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil.   4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015.   5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015).   6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido 

no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015).     Intime-se.            

Decisão Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001291-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA NEGRAO SILVA (REQUERENTE)

GIZELI DA SILVA NEGRAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - 0014750-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001291-34.2016.8.11.0015 A assistência 

judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes que não 

possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso 

tenham que recolher as custas processuais.   Outrossim, não obstante as 

disposições do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, a presunção instituída no 

referido artigo não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os 

elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do 

benefício.   No caso dos autos, verifico que a requerente é assistente 

administrativa, e está assistida por advogado particular, bem como 

percebe salário de R$ 2.206,65 (dois mil seiscentos e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), não havendo qualquer indicação de que não 

possa assumir as despesas processuais, de modo que não é possível o 

acolhimento desse pedido. A propósito:   “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015).         Ademais, com a vigência do novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), a petição inicial deve, além de atender aos 

requisitos previstos no artigo 319 do CPC, observar os artigos 322 e 324 

em relação aos pedidos, os quais mencionam que o pedido deve ser certo 

e determinado, sendo vedada a dedução de pedido genérico, exceto os 

casos previstos no § 1º, do artigo 324, do CPC.   Destarte, verifico da 

petição inicial, que o requerente não atendeu ao disposto no inciso IV do 

artigo 319, já que não foi deduzido o valor pretendido a título de danos 

morais.   Ante o exposto, indefiro a gratuidade, determinando a intimação 

da requerente para recolher as custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena extinção do feito (art. 290 do CPC/2015), bem como 

proceda a emenda à inicial, deduzindo o valor certo e determinado que 

pretende a título de danos morais, assim como atribuindo o valor da causa, 

computando o dano moral pretendido, nos termos do artigo 292, inciso V, 

do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC/2015).   Outrossim, intime-se a parte requerente para, no 

mesmo prazo, apresentar os documentos pessoais da autora Analuisa 

Negrão Silva, preenchendo os requisitos do art. 319, do CPC.     Intime-se. 

     

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269426 Nr: 9426-52.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPAFOSSA E DESENTUPIDORA ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geni de Almeida Alves ( 

Procuradora do Estado de Mato Grosso) - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:OAB/MT 17551, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

JOAO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046/O

 Vistos etc.

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-157 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001909-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA HEBERLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - 0015100-A/MT (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - 0010924-A/MT (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - 0015191-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP      

6ª VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA     #1001909-76.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: DANIELA HEBERLE EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - Considerando que a presente 

EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – não se 

enquadra naquelas hipóteses restritivas previstas na Lei 9.494/97 (art 2º - 

B) e, ainda, que cuida-se de execução de obrigação de fazer e não de 

execução por quantia certa, pois, objetiva a disponibilização de 

“Rapamicina (Rapamune Sirolimos – drágea com 2mg)” à pessoa que não 

dispõe de recursos financeiros para realizá-lo às suas expensas, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos EXECUTADOS ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, para que cumpram a OBRIGAÇÃO em 48 

(quarenta e oito) horas, nos termos do art. 520, § 5º do CPC, sob pena de 

PENHORA de VALORES via BACENJUD para satisfação do direito da parte 

Exequente devendo, também e para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP para o devido cumprimento desta decisão;   II - 

Impende consignar, ainda, que o pleito executório também não encontra 

óbice no que dispõe o art. 100 da CF, modo de pagamento de quantia certa 

a que condenada a Fazenda Pública, eis que, tratando-se de direito 

fundamental à saúde, a execução direta por expropriação mediante 

seqüestro de dinheiro encontra palco.   Nesse sentido Colaciono um 

trecho do acórdão proferido no REsp nº. 840.782 – RS. Julgado em 

08.08.2006. Primeira Turma. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. (...) “Todavia, 
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em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e 

o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro 

sobre o segundo. Sendo urgente e impostergável a aquisição do 

medicamento, sob pena de grave comprometimento da saúde do 

demandante, não se pode ter por ilegítima, ante a omissão do agente 

estatal responsável, a determinação judicial do bloqueio de verbas 

públicas como meio de efetivação do direito prevalente.”   III - Nesta 

esteira, não cumprida a obrigação no prazo assinalado, EXPEDIR-SE-Á 

ORDEM de BLOQUEIO de CONTAS PÚBLICAS da parte Executada (art. 536 

do CPC), devendo para tanto o Exequente trazer ao processo laudo 

médico informando o prazo de duração do tratamento e orçamentos 

atualizados, a fim de que a ordem possa ser efetivada via sistema 

BACENJUD;   IV – DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA;   V – Oportunamente, CONCLUSO.   Às providências.   

Intime-se.   CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário. Sinop, 21 de 

novembro de 2016  

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 231073 Nr: 6257-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR LUIS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:OAB/20.225 B

 Outrossim, considerando-se o que dispõe o art. 282, §6º, do CPP, aplico 

em substituição a prisão preventiva a aplicação das medidas cautelares 

previstas no art. 319, do CPP.Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I 

e IV, ambos do Código de Processo Penal, aplico as seguintes MEDIDAS 

CAUTELARES ao acusado CESAR LUIS RAUBER, quais sejam:a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia 

autorização do Juízo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 231073 Nr: 6257-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR LUIS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:OAB/20.225 B

 Em que pese o requerido no item “2” da petição de fls.212/215, 

compulsando detidamente os autos, verifica-se que o acusado exerce 

função de motorista, tendo necessidade de constantemente deslocar-se 

de sua localidade para fins laborais. Ante o exposto, defiro o pleiteado 

pela Defesa, passando o acusado a cumprir as medidas cautelares abaixo 

descritas:a)Comparecimento mensal no juízo da Comarca onde reside, 

para informar eventual mudança de endereço e justificar suas 

atividades.b)Não se aproximar, a menos de 500 metros, das testemunhas 

que vierem a ser arroladas na ação penal, nem tentar, com elas, qualquer 

outro meio de comunicação. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, para cumprimento, pelo acusado, das condições 

impostas na presente decisão.Em tempo, solicite-se informações acerca 

da missiva expedida á fl. 210.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se os 

demais expedientes necessários para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 175082 Nr: 10633-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, VANILDA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES FERREIRA DOMICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Designo sessão para julgamento do acusado CHARLES FERREIRA 

DOMICIANO, pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 

___07____/___03___/__2017_____, às 08h30min.Intime-se pessoalmente 

o réu CHARLES FERREIRA DOMICIANO.Intimem-se as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa para serem ouvidas em plenário. 

Providencie-se o necessário. Intimem-se e se cumpra.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Citação

Citação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE

Processo Número: 1002943-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARQUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE   EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 dias 

Dados do Processo: Processo: 1002943-28.2016.8.11.0002 Valor causa: 

R$ 880,00 Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: 

BENEDITA PINTO DA SILVA RÉU: BENEDITO MARQUES DA SILVA 

CITANDO(A, S): BENEDITO MARQUES DA SILVA, brasileiro, casado, 

aposentado;   DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/10/16 VALOR DA 

CAUSA: R$ 880,00(oitocentos e oitenta reais).   FINALIDADE: CITAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

Afirma a Requerente que contraiu matrimônio com o Requerido na data de 

23/09/1974. Que estão separados de fato a cerca de 24 (vinte e quatro) 

anos. Os filhos são todos maiores e não há bens a partilhar. Requer a 

decretação do divórcio, bem como volte a usar o nome de solteira. 

DESPACHO: Vistos.I- Tendo em vista a inexistência de filhos menores e de 

bens à partilhar, bem como que a pretensão da requerente é apenas 

regularizar uma situação fática que perdura há anos, deixo, por ora, de 

designar audiência.II- CITE-SE a parte requerida (por edital com prazo de 

20 dias) nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC, para contestar a 

presente ação, no prazo legal, sob pena de reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pela parte autora, em conformidade com o ARTIGO 344 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.III- Cientifique-se a parte requerida que, 

se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em petição o seu 

desinteresse na conciliação ou mediação.IV- Saliento que o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015).V- Concedo à requerente a assistência judiciária gratuita (art. 

98 do CPC).VI- Cumpra-se.  Eu, Ana Paula P. de Camargo Machado, 

Analista Judiciária, digitei. Várzea Grande - MT, 21 de novembro de 2016. 

Fidelis Cândido Filho  Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Sentença

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Cod.Proc.: 420368 Nr: 22190-46.2015.811.0002

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interditado: MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Curador: JOÃO GUMERCINDO CASSIM

Sentença: resumo: Vistos. (...) Ante o exposto e pelo mais, que dos autos 
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constam, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO de 

Maria Rosa de Oliveira, brasileira, aposentada, filha de Romana de Oliveira, 

portadora da cédula de identidade 2277623-0 – SSP-MT, inscrita no 

CPF/MF: 788.622.191-87, atualmente abrigada no Lar dos Idosos São 

Vicente de Paulo, no município de Várzea Grande – MT, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, nomeio, neste ato como 

curador da interditanda o requerente – Sr. João Gumercindo Cassim, que 

deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro Civil 

e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 vezes, com 

intervalo de dez dias. Cumpra-se. Saem os presentes intimados e 

cientificados

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000851-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE ANGELA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELMA REGINA BARBERATO GODOY OAB - 10814-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE GONCALVES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

           CERTIDÃO 1000851-77.2016.8.11.0002     CERTIFICO QUE,  faço 

juntada  designação  DE PERICIA V.  Grande,  21 de novembro de 2016  

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000156-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CASSIA DUARTE LIMA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - 0015578-A/MT 

(ADVOGADO)

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - 0019716-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE LIMA BARROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 1000156-26.2016.8.11.0002 AUTOR: 

JANE CASSIA DUARTE LIMA BARROS   Certifico que designo a data de  

27/janeiro/2017 às 15h20min para a realização de audiência de conciliação 

conforme determinado em decisão. V. GRANDE 21 de novembro de 2016 

Nercy Anchieta Gestora Judiciaria                

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000156-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CASSIA DUARTE LIMA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - 0019716-A/MT (ADVOGADO)

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - 0015578-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE LIMA BARROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 1000156-26.2016.8.11.0002 AUTOR: 

JANE CASSIA DUARTE LIMA BARROS   Certifico que designo a data de  

27/janeiro/2017 às 15h20min para a realização de audiência de conciliação 

conforme determinado em decisão. V. GRANDE 21 de novembro de 2016 

Nercy Anchieta Gestora Judiciaria                

Intimação Classe: CNJ-39 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002767-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IASMYM DAIANY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - 0006106-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCINEIA NUNES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

VISTOS etc.  Defiro, por ora, o pedido de AJG, sem prejuízo de determinar 

o recolhimento “a posteriore”, após a apuração do ativo. Nomeio 

Inventariante a Sra. Iasmym Daiany da Silva, que deverá assinar o termo 

de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, parágrafo único, do 

NCPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias (art. 

620, do NCPC). Feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos 

do Inventário, os herdeiros não representados, legatários, a Fazenda 

Pública e o Ministério Público (art. 626, do NCPC), se houver menor de 

idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do NCPC. 

Findo o prazo previsto no artigo 627, do NCPC, proceda-se a avaliação 

do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer 

aos autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas pela 

Fazenda Pública.  Após, a Inventariante deverá apresentar as últimas 

declarações (art. 636, do NCPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Observe-se que não havendo menor de idade ou maior 

incapaz - o que parece ser o caso -, a ação pode ser processada na 

forma de Arrolamento - mais simples -, ou até via cartório extrajudicial. 

Intime-se. Cumpra-se.  Várzea Grande/MT, 14 de Novembro de 2016. 

            CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES         JUÍZA DE DIREITO 

 

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002339-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RUTILDO PENTEADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - 0012903-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Digam as partes sobre o laudo pericial (ID. 3669413) no prazo 

comum de 10 dias. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se.             Várzea Grande-MT, 14 de novembro de 2016.   Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito  

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002106-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO CARLOS GUELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - 9333-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

  ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE      Numero do Processo: 1002106-70.2016.8.11.0002 

AUTOR: JOAO CARLOS GUELIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc.   João Carlos Guelis 

propôs a presente ação ordinária de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, ambos devidamente qualificados nos autos.   A parte 

autora aportou aos autos o pedido de desistência da ação no Id. 3302613. 

    Após, vieram-me os autos conclusos.   É o relatório. Decido.   O pedido 

de Id. 3302613 se trata de uma simples manifestação de desistência da 

lide.   Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a 

sua anuência.   Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 

485, inciso VIII, do CPC.   Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Deixo de condená-la ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.   Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se.   P.I. Cumpra-se.   LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES           Juiz de Direito      

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1111 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004107-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - 0012209-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO SIMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004107-28.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: LUCIANE FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: GENIVALDO 

SIMAO DE SOUZA   Vistos.    Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por E. M. F. de S. e R. B. F. de S. representados por Luciane 

Ferreira da Silva em face de Genivaldo Simão de Souza, visando o 

recebimento dos valores descritos na inicial.   A parte autora endereçou a 

demanda para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

desta Comarca, as quais possuem competência para processar e julgar 

as demandas que envolvam direito de família, todavia, os autos foram 

indevidamente distribuídos para esta Vara Cível.   Assim, vislumbro a 

necessidade de encaminhamento dos autos a uma das Varas 

competentes para processar a matéria sub judice.   Nesse sentido:   

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

ACORDO DE ALIMENTOS. VARA DE FAMÍLIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 

INTERVENÇÃO. SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 

1.TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE 

ALIMENTOS RELATIVA A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA A EX-CÔNJUGE, 

RECONHECE-SE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A 

EXECUÇÃO AO JUÍZO DE FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. (...) 3.DEU-SE PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A DISTRIBUIÇÃO DO 

FEITO EXECUTIVO À VARA DE FAMÍLIA. (TJDF - APL 23893720108070001 

DF 0002389-37.2010.807.0001, 1ª Turma Cível, Relator Flavio Rostirola, 

Data de Julgamento: 01/06/2011).    Posto isso, declino de minha 

competência para processar e julgar a presente e determino a distribuição 

dos autos a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, desta 

Comarca, nos termos da fundamentação supra.    Consigne-se, como 

sempre, meus melhores cumprimentos.   Intimem-se. Cumpra-se.   Às 

providências necessárias.                                       LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES            Juiz de Direito em substituição legal                 Portaria nº 

387/2016 - PRES            

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 426855 Nr: 25559-48.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON SOARES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Sendo 

infrutífera a composição entre as partes nesta fase processual, e 

considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, considerando, ainda, que a Resolução n.º 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível 

apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo 

de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses, nos 

termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regular a 

realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, determino 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 23 

de junho de 2016, às 15:40 horas. Ressalto que na sessão, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador e, dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Consigno, ainda, que 

em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Esse acordo decidido pelos interessados será validado 

por um Juiz(a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual os interessados poderão 

solucionar o problema, uma vez que a mediação e a conciliação são 

procedimentos em que a solução do conflito surge da vontade das 

próprias partes interessadas, consensualmente. Ficam todos os 

presentes convidados a comparecerem na sede do Fórum desta comarca 

para a realização do respectivo ato. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 434170 Nr: 3536-74.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELISON SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Sendo 

infrutífera a composição entre as partes nesta fase processual, e 

considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, considerando, ainda, que a Resolução n.º 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível 

apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo 

de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses, nos 

termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regular a 

realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, determino 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 23 

de junho de 2016, às 16:40 horas. Ressalto que na sessão, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador e, dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Consigno, ainda, que 

em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 
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amigavelmente. Esse acordo decidido pelos interessados será validado 

por um Juiz(a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual os interessados poderão 

solucionar o problema, uma vez que a mediação e a conciliação são 

procedimentos em que a solução do conflito surge da vontade das 

próprias partes interessadas, consensualmente. Ficam todos os 

presentes convidados a comparecerem na sede do Fórum desta comarca 

para a realização do respectivo ato. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 426855 Nr: 25559-48.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON SOARES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Visto.

 Conforme “TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO” de fl. 89, as partes 

compuseram-se quanto ao objeto da presente demanda, requerendo a 

homologação da avença e a extinção do feito com resolução do mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, e JULGO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil/2015.

Com a comprovação do depósito nos autos e considerando que o 

advogado da parte autora possui poderes expressos para levantar 

valores (procuração de fl. 09), defiro desde já a expedição de alvará 

judicial, conforme requerido à fl. 89.

Na hipótese de já ter ocorrido depósito para pagamento de honorários 

periciais, autorizo a expedição de alvará para restituição do respectivo 

valor à seguradora ré, conforme requerido.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 434170 Nr: 3536-74.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELISON SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Visto.

 Conforme “TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO” de fl. 106, as partes 

compuseram-se quanto ao objeto da presente demanda, requerendo a 

homologação da avença e a extinção do feito com resolução do mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, e JULGO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil/2015.

Com a comprovação do depósito nos autos e considerando que o 

advogado da parte autora possui poderes expressos para levantar 

valores (procuração de fl. 13), defiro desde já a expedição de alvará 

judicial, conforme requerido à fl. 106.

Na hipótese de já ter ocorrido depósito para pagamento de honorários 

periciais, autorizo a expedição de alvará para restituição do respectivo 

valor à seguradora ré, conforme requerido.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450269 Nr: 12029-40.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR SANTOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado pelas partes. Por conseguinte, resolvo o 

mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme acordo.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande, ___de ___ de 2016.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 409729 Nr: 16484-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMAS, FATIMA ARAUJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/GO 26900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 43,23 (QUARENTA E TRES 

REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) DEVENDO SER DEPOSITADO NA 

CONTA CORRENTE Nº 11850-8 AGÊNCIA Nº 2764-2, BANCO DO BRASIL 

S/A, EM NOME DE FÓRUM DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, 

MEDIANTE JUNTADA DO COMPROVANTE NOS AUTOS, RESSALTANDO 

QUE NÃO SERÁ ACEITO O DEPÓSITO EFETUADO MEDIANTE ENTREGA DE 

ENVELOPE.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003614-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Pan Americano (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. 1. 

Cumpra-se o decisório retro. 2. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito       
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004617-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE JESUS DE SENE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO   Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram recolhidas as custas 

processuais, mas tão somente a taxa judiciaria, requisito este necessário 

para análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 

15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ..   (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins   Juíza de Direito        

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004626-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES         Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os autos, observo que o autor 

colacionou apenas o instrumento de protesto, não demonstrando, dessa 

maneira, que esgotou os meios para tentativa de notificação extrajudicial, 

por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 4. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015,  T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015) 5. Diante do exposto, faculto 

ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante de recebimento 

da notificação extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.   (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004125-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE PAULA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES     Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente em 05 (cinco) dias, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o 

valor dos honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias 

de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em quinze 

dias contados da execução da liminar, ainda que tenha pago a 

integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e 

requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de 

conciliação. 10. Defiro o pedido de restrição judicial, no prontuário do 

veículo via sistema RENAJUD conforme Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), devendo os autos permanecer em 

gabinete, até a efetivação da restrição. 11. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novel Código de Processo Civil. 12. Quanto ao valor da causa, verifico que 

a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor 

a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 

13. Dessa maneira, considerando que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 17.124,04 

(dezessete mil, cento e vinte e quatro reais e quatro centavos), que 

corresponde ao valor do débito, conforme se verifica na planilha de 

cálculo constante da exordial. 14. RETIFIQUE-SE, a secretaria, o valor da 

causa junto ao registro do feito. 15. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 16. Expeça-se o necessário. 17. Intime-se. 18. 

Cumpra-se.     (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito    

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004141-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PAES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES     Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 41.956,76 (quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais 

e setenta e seis centavos) que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Deverá ainda, 

recolher as custas processuais e taxa juduciária em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. 

Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remetam-se 

conclusos para análise do pedido liminar. 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às 

providências.   (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003553-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES   Vistos.   1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas) em 05 (cinco) 

dias, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, 

arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso 

contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições 

competentes o registro. 9. Cientifique o requerido de que, querendo, 

poderá apresentar resposta, em quinze dias contados da execução da 

liminar, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na 

exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para 

informar acerca do interesse de conciliação. 10. Defiro o pedido de 

restrição judicial, no prontuário do veículo via sistema RENAJUD conforme 

Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), 

devendo os autos permanecer em gabinete, até a efetivação da restrição. 

11. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novel Código de Processo Civil. 12. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se..     (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito      

Decisão Classe: CNJ-241 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004486-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA MENDONCA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - 0008651-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES     Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial 

das parcelas vencidas/vincendas proposta por CONSTRUTORA 

MENDONÇA LTDA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. 2. Aduz que, 

para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido 

um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição 

bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando ao 

consumidor despesas da própria operação bancária, sem anuência do 

consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, 

quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a 

probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. 

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora (contrato de financiamento e boletos de parcelas pagas) não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 
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1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335), 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

28/02/2017, às 15h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. Intimem-se 24. Às providências.   

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito    

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004236-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADJUNIOR SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES     Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos verifico que o autor 

não juntou aos autos a notificação do réu, de modo a comprovar sua 

mora. 4. Além disso, deixou de juntar o comprovante de recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessário para 

apreciação do pedido. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.   (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito  

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004395-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVOM RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES     Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos verifico que o autor 

não juntou aos autos a notificação do réu, de modo a comprovar sua 

mora. 4. Além disso, não consta dentre a documentação necessária o 

contrato de financiamento firmado entre as partes, o que inviabiliza a 

análise do pleito liminar. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.   (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito  

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004541-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERREIRA GOSSMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES     Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 
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alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “MUDOU-SE”, carecendo do comprovante de seu 

recebimento, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA 

PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA 

NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL 

DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 

Para comprovar tal ato, no insucesso da diligência da serventia 

extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo devedor, deve ser 

realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, sob pena de 

acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: Guilherme Nunes 

Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial 

Julgado)” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.   (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002746-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI LUIZA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - 0007297-A/MT (ADVOGADO)

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - 11443-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Vistos.   1. 

Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, 

Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais, promovida por 

ROSILEI LUIZA DE SOUZA, em face de BANCO SANTANDER S/A e 

OUTROS, partes devidamente qualificadas nos autos, com pedido de 

Gratuidade de Justiça indeferido por este Juízo, decisão, esta, objeto de 

Recurso de Agravo de Instrumento, ocasião em que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu a antecipação da tutela recursal 

para conceder o benefício da gratuidade até decisão final do Recurso.    2. 

Dessa forma, o prosseguimento do feito é a medida que se impõe.   3. 

Aduz, a requerente, que firmou com a REQUERIDA SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA, em 

28/04/2011, Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 

Imóvel e Outras Avenças n. 2355, para aquisição do imóvel descrito nos 

autos.   4. Em 29/07/2011, firmou com o requerido BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, outro Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, 

financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças n. 

074604230000027, objetivando a quitação do contrato do primeiro 

contrato.   5. Entretanto, alega que o financiamento passou a ser cobrado 

pela requerida “RODOBENS –NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS”, sem anuência da 

requerente, que começou a enviar boletos bancários ao devedor, com 

valores divergentes do previsto no contrato realizado junto ao BANCO 

SANTANDER, onde fora reduzido o prazo de pagamento de 360 meses 

para 120 meses.   6. Afirma, ainda, que a requerida SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA manejou Ação de Reintegração de Posse, 

em tramite na Terceira Vara Cível desta Comarca (Código 403957), onde 

fora concedida liminar para que a autora desocupasse o imóvel.   7. Por 

esta razão, busca a concessão da tutela cautelar para que seja suspenso 

qualquer ato ou notificação que objetive a desocupação do imóvel, que 

seja suspensa, caso houver, a realização de leilão do imóvel; Requer a 

autorização para consignar em juízo o valor das prestações vencidas e 

vincendas, no valor que o autor entende devido, impedindo o mesmo de 

negativar o nome do Autor e dos seus avalistas (se houver) nos órgãos 

de crédito SPC/SERASA/CADIN, a vedação da circulação ou protesto de 

título, bem como impedindo o Requerido de exigir outro valor a título de 

pagamento das 32 parcelas dos contratos ora em contenda.   8. Anexou 

documentos.   9. O feito veio concluso.   É o relatório. Decido   10. Trata-se 

de Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição 

de Indébito, Indenização por Danos Morais, promovida por ROSILEI LUIZA 

DE SOUZA, em face de BANCO SANTANDER S/A e OUTROS, partes 

devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório acima.     11. Para 

a concessão da Tutela de Urgência é necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do 

CPC.   12.  No caso em comento, verifico que não estão presentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.   13. 

Explico. A Autora não juntou os comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não demonstrou que a contestação da cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça.   

14. Além da presença dos requisitos obrigatórios, exige, ainda, o referido 

dispositivo, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais sejam, 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou a 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu, o que, também, não ficou demonstrado.   15. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em 

julgamento de recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a 

negativação do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando 

presentes, ao menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação 

apenas de parte do débito, haja depósito do valor referente à parte tida 

por incontroversa ou a prestação de caução idônea ao prudente arbítrio 

do magistrado.   16. Neste sentido:   EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. 

ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - De acordo com 

orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de 

recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra 

Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito das 

parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os demais 

requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0480.14.008374-6/001 – 

COMARCA DE PATOS DE MINAS - AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): 

VANDERLEY MARTINS CAMILO. Data do Julgamento: 12/02/2015.   17. Na 

senda deste entendimento, a autora não logrou êxito em cumprir com as 

orientações da Corte Superior, mormente não trouxe a prova de que tenha 

efetuado o depósito das parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo 

menos, a recusa daquela em receber ditas parcelas, de modo a 

comprovar a inexistência de mora.   18. Dispõe o art. 285-B, do Código de 

Processo Civil que, nos litígios que tenham por objeto obrigações das 
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diversas modalidades de contratos decorrentes de empréstimo, 

financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso continue a 

ser pago no tempo e modo contratados. Confira-se:   Art. 285-B. Nos 

litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, 

financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, quantificando o valor incontroverso. Parágrafo único. O valor 

incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. 

  19. Os pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos 

diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, 

sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o 

que afasta, em princípio, o interesse na realização do depósito em juízo.   

20. Nesse sentido é o julgado a seguir:   AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 

DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - 

INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - 

POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013).   

21. Assim, a mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor e, portanto, não tem o condão de 

garantir a manutenção da posse no imóvel.   22. Por tais motivos, não 

consigo vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito 

invocado para que possa conceder-lhe liminarmente a antecipação dos 

efeitos da tutela, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos.   23. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data:   “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335),   24. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia).   25. Com fulcro no artigo 334 do 

CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 28/02/2017, 

às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC).   26. Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse 

na autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data designada para a audiência 

– (Art. 334, §5º, CPC).   27. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil.   28. No tocante à 

inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, 

do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação.   29. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em 

aplicação analógica do art. 1018, § 1º do CPC.   30. No mais, seguem 

informações ao agravo, digitadas em uma lauda.   31. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito              

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004583-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR BONAFE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES     Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 13.465,98 (Treze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

noventa e oito centavos) que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Deverá ainda, 

recolher as custas processuais e taxa juduciária em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. 

Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remetam-se 

conclusos para análise do pedido liminar. 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às 

providências.   (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004591-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.L. CAVLAC - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES   Vistos.   1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas) em 05 (cinco) 

dias, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, 

arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso 

contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições 

competentes o registro. 9. Cientifique o requerido de que, querendo, 

poderá apresentar resposta, em quinze dias contados da execução da 

liminar, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na 

exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para 

informar acerca do interesse de conciliação. 10. Defiro o pedido de 

restrição judicial, no prontuário do veículo via sistema RENAJUD conforme 

Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), 

devendo os autos permanecer em gabinete, até a efetivação da restrição. 

11. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novel Código de Processo Civil. 12. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 13. Expeça-se o 
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necessário. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se..     (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito    

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004649-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES   Vistos.   1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram recolhidas as custas 

processuais e Taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências..   (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004721-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA REVELES PEREIRA (REQUERIDO)

ANDREY REVELES KIST (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES   Vistos.   1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 214.379,01 (duzentos e quatorze mil, trezentos e se tenta e nove 

reais e um centavos) que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial.  4. Deverá ainda, 

recolher as custas processuais e taxa juduciária em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. 

Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remetam-se 

conclusos para análise do pedido liminar. 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às 

providências..   (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003491-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

  ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE     DECISÕES             Vistos. 

1.  À secretaria para cumprimento da decisão retro. 2. Às providências.. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003498-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. DA SILVA AMORIM-CONSTRUCAO CIVIL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

  ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE     DECISÕES         Vistos.   

1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências..     (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003509-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE LUIZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

  ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE     DECISÕES         Vistos.   

1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss).   2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida.   3. 

Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830).   4. Arbitro os honorários advocatícios 
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em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput).   5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).   6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915).   7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828).   8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e 

§§ do CPC.   9. Intime-se.   10. Às providências..         (assinado 

eletronicamente)   Rachel Fernandes Alencastro Martins   Juíza de Direito  

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004599-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO   Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram recolhidas as custas 

processuais e Taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ..   (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito  

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004820-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CABRAL DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES   Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas) em 05 (cinco) 

dias, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, 

arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso 

contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições 

competentes o registro. 9. Cientifique o requerido de que, querendo, 

poderá apresentar resposta, em quinze dias contados da execução da 

liminar, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na 

exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para 

informar acerca do interesse de conciliação. 10. Defiro o pedido de 

restrição judicial, no prontuário do veículo via sistema RENAJUD conforme 

Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), 

devendo os autos permanecer em gabinete, até a efetivação da restrição. 

11. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novel Código de Processo Civil. 12. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se.     (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito    
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