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       Plenário 04 - 13:00
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TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 13:00
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº.0059/2017/GRHFC

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o expediente Cia nº. 0701678-33.2017.8.11.0001 , que 

encaminha o Ofício nº. 06/2017-DRH de 25.01.2017, do Dr. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira - Juiz Dirigente e Dirigente Administrativo do 

Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá

 RESOLVE:

 TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº. 0637/2016/GRHFC de 19.12.2016, que 

Designou o(a) servidor(a) ALCIANE RODRIGUES ALVES DE ASSIS, 

matrícula nº. 8987, Técnico Judiciário, para exercer a função de confiança 

de Gestor Administrativo 3, na Central de Administração das 1ª e 2ª Varas 

Especializadas da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá - SDCR

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

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

 Cuiabá, 26 de janeiro de 2017.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021827-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - 0012058-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIMAR ANTONIO CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que o autor é 

proprietário do imóvel em questão e, além disso, em breve consulta no 

sistema Apollo o requerente é autor em diversas ações envolvendo 

imóveis e, mais, em consulta ao Google com o nome do autor, aparece que 

o autor é proprietário da JVP Factoring - vide consulta realizada nesta data 

n o  s i t i o  d a  M i d i a  N e w s : 

http://midianews.com.br/judiciario/dono-da-jvp-factoring-ganha-acao-junto-

ao-tj-mt/229807. Desta forma, tenho por evidente que além de não fazer 

jus ao pedido de justiça gratuita, o autor, ao requerê-la agiu com extrema 

má-fé, visando fraudar o Poder Judiciário e as pessoas hipossuficientes 

que realmente necessitam da justiça gratuita. Deixou o autor de observar o 

que determina o art. 77, I c/c art. 80, II e VI do CPC, razão pela qual, de 

ofício, aplico ao autor multa no valor de 10% sobre o valor da causa com 

base no art. 81 do CPC e determino a remessa de cópia dos autos para a 

comissão de ética da OAB/MT a fim de apurar se houve irregularidade, 

também, na conduta do d. advogado. INTIME-SE o autor para recolher as 

custas devidas em 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022722-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES MONTEIRO DA SILVA (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):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1022722-46.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Cobrança de 

Diferença da Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório, que a parte 

requerente declara que não tem condições financeiras de suportar o ônus 

processual, anexa ao pedido a declaração de hipossuficiência e o 

comprovante de rendimento. Neste caso, o requerente anexa nos autos a 

cópia do recibo da indenização que lhe foi paga administrativamente pela 

requerida. Isto posto, recebo o pedido inicia, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, 

§ 2º do NCPC. Nos termos do que dispõe o artigo 344 do novo Código de 

Processo Civil, designo o dia 22 de Fevereiro de 2017, as 10h:00mn, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065(65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes requerentes na pessoa 

do advogado constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito Call Send SMS Add to Skype 

You'll need Skype CreditFree via Skype

Intimação Classe: CNJ-241 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022722-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1022722-46.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Cobrança de 

Diferença da Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório, que a parte 

requerente declara que não tem condições financeiras de suportar o ônus 

processual, anexa ao pedido a declaração de hipossuficiência e o 

comprovante de rendimento. Neste caso, o requerente anexa nos autos a 

cópia do recibo da indenização que lhe foi paga administrativamente pela 

requerida. Isto posto, recebo o pedido inicia, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, 

§ 2º do NCPC. Nos termos do que dispõe o artigo 344 do novo Código de 

Processo Civil, designo o dia 22 de Fevereiro de 2017, as 10h:00mn, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065(65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes requerentes na pessoa 

do advogado constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito Call Send SMS Add to Skype 

You'll need Skype CreditFree via Skype

Intimação Classe: CNJ-241 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022719-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE BATISTA (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):

YALE SABO MENDES
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Processo nº 1022719-91.2016.8.11.0041 Vistos, Seguindo o 

posicionamento jurídico adotado recentemente pela Corte Superior do 

Estado, de afastar nas ações de indenização do DPVAT, a exigência de 

documento que comprove a recusa administrativa da seguradora em 

pagar a indenização do DPVAT, como requisito condicionante ao 

ajuizamento da ação, para os feitos distribuídos após o julgamento do Re 

nº 631.240, em 3.9.2014 - Agravo de Instrumento 73029/2016 - Classe: 

CNJ-202 Comarca Capital. Protocolo Número/Ano: 73029/2016 - Relator: 

Des. Dirceu dos Santos - Agravante: Júlio Francis Leite de Souza Cruz - 

Agravado Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT. Neste 

caso, verifica-se que ouve a postulação administrativa, evidenciando-se o 

decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, 

dessa forma, recebo o pedido inicial, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça, até que se provem o contrário das 

informações consignadas – art. 99, § 2º do NCPC. Nos termos do que 

dispõe o artigo 344 do novo Código de Processo Civil, designo o dia 22 de 

Fevereiro de 2017, as 10h:00mn, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065(65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código 

de Processo Civil. Intimem-se as partes requerentes na pessoa do 

advogado constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito Call Send SMS Add to Skype 

You'll need Skype CreditFree via Skype

Intimação Classe: CNJ-241 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022719-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1022719-91.2016.8.11.0041 Vistos, Seguindo o 

posicionamento jurídico adotado recentemente pela Corte Superior do 

Estado, de afastar nas ações de indenização do DPVAT, a exigência de 

documento que comprove a recusa administrativa da seguradora em 

pagar a indenização do DPVAT, como requisito condicionante ao 

ajuizamento da ação, para os feitos distribuídos após o julgamento do Re 

nº 631.240, em 3.9.2014 - Agravo de Instrumento 73029/2016 - Classe: 

CNJ-202 Comarca Capital. Protocolo Número/Ano: 73029/2016 - Relator: 

Des. Dirceu dos Santos - Agravante: Júlio Francis Leite de Souza Cruz - 

Agravado Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT. Neste 

caso, verifica-se que ouve a postulação administrativa, evidenciando-se o 

decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, 

dessa forma, recebo o pedido inicial, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça, até que se provem o contrário das 

informações consignadas – art. 99, § 2º do NCPC. Nos termos do que 

dispõe o artigo 344 do novo Código de Processo Civil, designo o dia 22 de 

Fevereiro de 2017, as 10h:00mn, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065(65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código 

de Processo Civil. Intimem-se as partes requerentes na pessoa do 

advogado constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito Call Send SMS Add to Skype 

You'll need Skype CreditFree via Skype

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

Processo Número: 1022610-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LUCIENE MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - 0013731-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1022610-77.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Ação 

Indenizatória por Danos Morais, que a parte autora formula requerimento 

para de concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, sem, 

contudo, fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência. O 

entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que se a parte autora 

é estudante e dependente de seus genitores, os beneficios da justiça 

gratuita devem ser analisados de acordo com a renda de seus 

provedores. Dessa forma, nos termos do que dispõe o art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-se a parte requerente para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, comprovando a alegada hipossuficiência trazendo para os 

autos a documentação probatória da renda de seus genitores, demonstrar 

que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça (cópia da Carteira de 

Trabalho, Holerite ou última declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1022610-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LUCIENE MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - 0013731-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1022610-77.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Ação 

Indenizatória por Danos Morais, que a parte autora formula requerimento 

para de concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, sem, 

contudo, fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência. O 

entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que se a parte autora 

é estudante e dependente de seus genitores, os beneficios da justiça 

gratuita devem ser analisados de acordo com a renda de seus 

provedores. Dessa forma, nos termos do que dispõe o art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-se a parte requerente para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, comprovando a alegada hipossuficiência trazendo para os 

autos a documentação probatória da renda de seus genitores, demonstrar 

que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça (cópia da Carteira de 

Trabalho, Holerite ou última declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000267-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBELINA TEREZINHA ARAUJO CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE CARNEIRO CAMPOS OAB - 10893-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE -1000267-53.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por UBELINA 

TEREZINHA CARNEIRO CAMPOS em desfavor de UNIMED CUIABÁ, 

alegando em síntese que possui contrato de plano de saúde COLETIVO 

vinculado a ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO desde o ano de 2007, e que no mês de novembro/2016 a 

mensalidade sofreu reajuste anual no índice de 61,33%, acarretando 

onerosidade excessiva ao contrato de modo a inviabilizar os pagamentos 

das mensalidades. Argumenta ainda, que a partir de então não efetuou os 

pagamentos das mensalidades e a Requerida ‘bloqueou” o atendimento 
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médico, situação que vem lhe causando inúmeros transtornos pois 

necessita de acompanhamento médico e submeter-se a sessões de 

fisioterapias semanalmente. Afirma que tentou de todas as formas 

solucionar a questão administrativamente, sem, contudo, obter êxito, 

propugnando ao final, pela concessão da medida a fim de compelir a 

Requerida sobrestar a cobrança do reajuste e restabelecer o 

fornecimento dos serviços. É O NECESSÁRIO. DECIDO Para o deferimento 

da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se inicialmente que em 

relação a tais contratos de planos de saúde coletivos, também são 

aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme 

estabelecido Súmula nº 469 do Supremo Tribunal de Justiça porquanto a 

empresa contratante é, em verdade, mero intermediário, sendo os 

beneficiários da contratação, os verdadeiros destinatários finais dos 

serviços médicos. A par disso, de acordo com o disposto nos artigos 39 e 

51 do Código de Defesa do Consumidor são consideradas abusivas e 

devem ser consideradas nulas, as disposições contratuais aplicadas 

pelas operadoras de saúde que configurem vantagem excessiva em 

detrimento dos consumidores, a exemplo do que ocorre quando da 

aplicação de reajuste decorrente de sinistralidade, na maior parte das 

vezes baseado em critérios unilaterais utilizados pelo fornecedor dos 

serviços, e/ou obscuros. In casu, os documentos imbricados com a 

exordial, dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da 

probabilidade do direito, ao cotejarmos os 61,33% com o reajuste de 

13,35% que foi autorizado pela ANS para os planos individuais. Ora, não 

se deve admitir que as relações de consumo sofram imposições 

decorrentes de afirmações aleatórias de elevação de custo com base em 

cálculos atuariais desconhecidos, por resultar em grave prejuízo ao 

segurado consumidor, a par de ferir o princípio da transparência na 

execução dos contratos. Portanto, embora a ANS não regule 

expressamente os contratos de saúde coletivo por adesão, tem-se que 

cabe ao Poder Judiciário obstar a pretensão de aumento abusivo das 

mensalidades destes contratos. Logo, à míngua de melhor parâmetro para 

definição do percentual, tenho comigo que se mostra prudente a 

concessão da medida vindicada para vedar a aplicação imediata daquele 

índex, aplicando-se somente o IPCA – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo no percentual de 9,28% até a finalização da 

negociação de nova taxa entre as partes. Por sua vez, o perigo da 

demora ou risco ao resultado útil do processo, é indiscutível e 

caracteriza-se pela patente inviabilidade na continuidade do contrato, 

deixando os usuários sem a devida assistência à saúde e quiçá à VIDA, 

direito esse fundamental, garantido pela Lei Maior, sendo despiciendo 

lembrar que cada vez mais se mostra indispensável a manutenção de um 

plano de saúde particular diante da precariedade em que se encontra a 

rede pública. Anoto por fim, não haver o perigo de dano inverso, pois a 

tutela aqui deferida não sobresta os pagamentos das mensalidades do 

plano de saúde pela Autora, cujas parcelas em atraso também deverão 

ser imediatamente quitadas de acordo com os parâmetros ora 

estabelecidos, e caso comprovada a regularidade da cobrança, a parte 

Requerida poderá buscar o adimplemento da diferença pelas vias 

executivas. ANTE O EXPOSTO, presentes preenchidos os requisitos 

legais, nos termos do artigo 300 do NCPC, DEFIRO a TUTELA DE 

URGENCIA postulada na exordial, para o fim de DETERMINAR que a parte 

Requerida UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) se abstenha da aplicação do índice 

de reajuste anual de 63,33%, nas mensalidades do plano de saúde a partir 

do mês de novembro/2016, devendo emitir os boletos para pagamento 

utilizando somente o percentual de 9,28% do IPCA – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo até ulterior deliberação judicial, sob pena de 

recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Comprovado o pagamento das mensalidades em 

atraso pela parte Autora de acordo com os valores retro estabelecidos, 

fica DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, no prazo de 

48h, sob pena de incidência da multa acima fixada, sem prejuízo de 

posterior majoração. Pelo mesmo mandado, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista 

no artigo 334 do CPC, a ser realizada no dia 24 de ABRIL de 2017, às 

12H00, no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José 

Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo 

Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, 

consignando no mandado as advertências legais. Com fulcro no art. 98 

NCPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Fica a 

parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PROCESSUAL PARA CONSTAR O 

NOME CORRETO DA PARTE AUTORA - UBELINA TEREZINHA CARNEIRO 

CAMPOS Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1000648-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA LOUREIRO (AUTOR)

IRENE RIBEIRO PEDROSO (AUTOR)

ANA MARIA BORGES DUARTE (AUTOR)

NERCINA CAETANO DE ANDRADE (AUTOR)

MARIA ISABEL BATISTA (AUTOR)

FLAVIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

ROSIMEIRE APARECIDA DE CAMPOS MELO NAZARETH (AUTOR)

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA MATOS VICENTE (AUTOR)

MARDEI DOUGLAS MENDES NAZARETH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - 73825-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 26 de janeiro de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1000648-61.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 80.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: NERCINA 

CAETANO DE ANDRADE, MARIA MATOS VICENTE, IRENE RIBEIRO 

PEDROSO, MARIA ISABEL BATISTA, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, 

MARDEI DOUGLAS MENDES NAZARETH, ROSIMEIRE APARECIDA DE 

CAMPOS MELO NAZARETH, JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS, 

JERONIMA LOUREIRO, ANA MARIA BORGES DUARTE Parte Ré: RÉU: 

CAIXA SEGURADORA S/A 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 Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1000739-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO GOMES DA CUNHA (AUTOR)

NEVES MENDES SALGADO (AUTOR)

RAQUELIA EUQUERIA PEDROSA (AUTOR)

LACIMI ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

ROSALVO DE SIQUEIRA CORREA (AUTOR)

ARNO KEHLER (AUTOR)

MARIA HELENA DA CRUZ FIGUEIREDO (AUTOR)

JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO FILHO (AUTOR)

MIRTA GRISEL GARCIA DE KEHLER (AUTOR)

BENEDITO EPIFANIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

SEBASTIAO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - 73825-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 26 de janeiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1000739-54.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 70.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ROSALVO DE SIQUEIRA CORREA, MIRTA GRISEL GARCIA DE KEHLER, 

ARNO KEHLER, BENEDITO EPIFANIO DE OLIVEIRA, SEBASTIAO DE 

SOUZA SANTOS, RAQUELIA EUQUERIA PEDROSA, NEVES MENDES 

SALGADO, LOURENCO GOMES DA CUNHA, JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO 

FILHO, MARIA HELENA DA CRUZ FIGUEIREDO, LACIMI ARAUJO DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado: FELIPE SOUZA 

GALVAO 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

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1000783-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA COSTA (AUTOR)

ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

LINDALVA SOUSA DA COSTA (AUTOR)

JOSE MAURILIO DE CASTRO ROCHA (AUTOR)

LUIZ ANTONIO LEITE PEREIRA (AUTOR)

LOURIVAL COSTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - 73825-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 26 de janeiro de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1000783-73.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 70.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA, LUIZ ANTONIO LEITE PEREIRA, 

LINDALVA SOUSA DA COSTA, LOURIVAL COSTA DOS SANTOS, 

ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO, VERA LUCIA DA COSTA, JOSE 

MAURILIO DE CASTRO ROCHA ADVOGADO:FELIPE SOUZA GALVAO 

Parte Ré: RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 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 Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-228 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019966-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY FERREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - 16792-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 26 de janeiro de 2017. 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: 

1019966-64.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) Parte Autora: 

AUTOR: MIRACY FERREIRA ALVES Advogado: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS Parte Ré: RÉU: HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA 

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)

Intimação Classe: CNJ-159 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022291-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DELARMI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - 16438-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA APARECIDA SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

RONIE MARCELO DE MELO BOSSAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 26 de janeiro de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1022291-12.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 110.826,76; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: AILTON DELARMI ADVOGADO: KAMILA RODRIGUES 

BRAGA Parte Ré: EXECUTADO: RONIE MARCELO DE MELO BOSSAN, 

LUANA APARECIDA SANTOS DA COSTA 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)

Intimação Classe: CNJ-159 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022205-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO ZAGATTO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - 0003684-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO CASTILHOS ARRIAL (EXECUTADO)

DELFINO ACOSTA SEVERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 26 de janeiro de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1022205-41.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 8.745,36; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: ADELCIO ZAGATTO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP Advogado: 

OTACILIO PERON Parte Ré: EXECUTADO: JOSE CLAUDIO CASTILHOS 

ARRIAL, DELFINO ACOSTA SEVERO 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)

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022388-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRF TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - 20897-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 26 de janeiro de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1022388-12.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.623,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: MRF 

TRANSPORTES LTDA ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA Parte 

Ré: RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 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)

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016192-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON FERNANDES DE OLIVEIRA (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: 1016192-26.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: WELINTON FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos etc.. INTIMO 

O AUTOR PARA EM 10 DIAS JUNTAR CÓPIA DAS GUIAS CONCERNENTES 

AS CUSTAS PROCESSUAIS, DEVIDAMENTE RECOLHIDAS. COM ESSAS 

NOS AUTOS, PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE: 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 

JEEP GCHEROKEE, placa: JJI-1456(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 

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.

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1015057-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - 20366-/PE 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA (EXECUTADO)

SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA (EXECUTADO)
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WELLINGTON GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

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: 

1015057-76.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 77.991,70; Tipo: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS]; 

Parte Autora: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado: HAROLDO 

WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB: PE20366 Endereço: 

desconhecido ; Parte Ré: SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA, 

SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA 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.. Trata-se de ação de Execução, 

inicialmente distribuída à 11ª Vara Cível, sendo determinada sua 

redistribuição a este juízo por versar sobre operação realizada por 

instituição financeira, subordinada à fiscalização do Banco Central. No 

mais, passo à analise da exordial: Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do 

CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, e 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. 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, 26 de janeiro de 2017 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: 1020981-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. L. DE ALMEIDA - ME (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: 1020981-68.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: C. S. L. DE ALMEIDA - ME Vistos etc.. 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 FIAT 

UNO, placa: OAU-9489(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 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 8 de 64



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 DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, quanto 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 15 (quinze) 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. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016887-77.2016.8.11.0041

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:

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (EXECUTADO)

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

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: 

1016887-77.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 47.687,52; Tipo: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS]; 

Parte Autora: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: MAURO PAULO 

GALERA MARI OAB: MT0003056A Endereço: desconhecido ; Parte Ré: 

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP, RAIMUNDO 

TRAJANO LOPES 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.. Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista 

no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os 

executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC, e 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. 

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, 26 de 

janeiro de 2017 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-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017121-59.2016.8.11.0041

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:

MARCIA ELIZA MARCONDES (EXECUTADO)

M E MARCONDES - ME (EXECUTADO)

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: 

1017121-59.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 84.540,35; Tipo: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO]; Parte Autora: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: MAURO 

PAULO GALERA MARI OAB: MT0003056A Endereço: desconhecido ; 

Parte Ré: M E MARCONDES - ME, MARCIA ELIZA MARCONDES 

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.. Citem-se os executados, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, e intimo o autor para depositar 

diligência no prazo de 05 (cinco) dias acostando aos autos o comprovante 
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de depósito digitalizado 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, 26 de janeiro de 2017 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-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017280-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - 22165-A/MT (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - 0008927-A/SC 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANIAGO E SENA LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO GARCIA PANIAGO (EXECUTADO)

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: 

1017280-02.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 218.712,35; Tipo: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Parte Autora:BANCO DO BRASIL S.A Advogado: FABIULA 

MULLER OAB: MT22165-A Endereço: desconhecido Advogado: 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB: SC0008927A Endereço: 

SANTO ANTONIO, 880, APTO 101, CENTRO, CRICIÚMA - SC - CEP: 

88801-440 ; Parte Ré: PANIAGO E SENA LTDA - ME, JULIANO GARCIA 

PANIAGO 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.. Citem-se os executados, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, e 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. 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, 26 de janeiro de 2017 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-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017367-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - 0008927-A/SC 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - 22165-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. REZEPOKA COMERCIO DE BATERIAS - ME (EXECUTADO)

LEONICE BIGOTE REZEPOKA (EXECUTADO)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (EXECUTADO)

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: 

1017367-55.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 654.856,61; Tipo: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Parte Autora: BANCO DO BRASIL S.A Advogado: FABIULA 

MULLER OAB: MT22165-A Endereço: desconhecido Advogado: 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB: SC0008927A Endereço: 

SANTO ANTONIO, 880, APTO 101, CENTRO, CRICIÚMA - SC - CEP: 

88801-440 ; Parte Ré: L. B. REZEPOKA COMERCIO DE BATERIAS - ME, 

LEONICE BIGOTE REZEPOKA, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO 

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.. Citem-se os executados, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, e 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. 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, 26 de janeiro de 2017 Deivison Figueiredo Pintel 
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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: 1016849-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GOMES BORGES (REQUERIDO)

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: 

1016849-65.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.373,53; Tipo: BUSCA E 

APREENSÃO (181); Espécie: [Alienação Fiduciária]; Parte Autora: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado: MARCELO BRASIL SALIBA 

OAB: MT0011546S Endereço: desconhecido Advogado: MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO OAB: MT4482/O Endereço: EDIFÍCIO EMPIRE 

CENTER, 990, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-900 ; Parte Ré: FABIANA 

GOMES BORGES 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.. Na inicial foi dado 

a causa o valor de R$4.373,53, no entanto, a pretensão patrimonial é de 

R$25.112,53, conforme planilha de fls.23, evidenciando a tentativa de 

levar o juízo a erro, com recolhimento de custas à menor, atuando o autor 

em evidente atentado à dignidade da justiça, que poderá ensejar a 

aplicação da multa do artigo 77 do CPC. Assim, intimo o autor para 

esclarecer em 10 dias, bem como, recolher as custas complementares, 

tudo sob pena de extinção. Cumpra-se.” Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2017 

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: 1013157-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

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: 

1013157-58.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.474,04; Tipo: BUSCA E 

APREENSÃO (181); Espécie: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Parte Autora: BANCO J. SAFRA S.A Advogado: SERVIO 

TULIO DE BARCELOS OAB: MT0014258S-A Endereço: desconhecido ; 

Parte Ré: LEONARDO MAGALHAES DA SILVA 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. DESPACHO / DECISÃO: “Vistos etc.. 

Intimo o autor para no prazo de 10 dias, manifestar-se informando se 

houve o comprimento do acordo, sob pena de deferimento da liminar. Faço 

constar que em caso de silêncio o feito será extinto, por perda 

superveniente do objeto. Intime-se. Cumpra-se.” Cuiabá-MT, 26 de janeiro 

de 2017 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)

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001832-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - 24102-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON GLEYSON MOURA BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA A 

PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetivar o recolhimento e a 

vinculação das guias de custas e taxas judiciárias ao processo no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. SUZANA NUNES 

PARAGUASSU Assessor(a) 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: 1001799-62.2017.8.11.0041

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:

MICHELLE CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades das taxas e despesas 

processuais, como suas vinculações com o número único do processo. 

Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 
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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, 25.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001382-12.2017.8.11.0041

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:

MARIA JOSE ROSA PEREIRA (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 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. Compulsando os 

autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar 

pleiteada na inicial, autorizando Defiro 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. 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. 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: 1022644-52.2016.8.11.0041

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:

MARIA FERNANDA FERRI CALABRIA AMARAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - 0006366-A/MT 

(ADVOGADO)

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 requerida 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. Proceda-se a 

vinculação do depósito efetivado nos autos. Diante do referido depósito, 

suspendo a liminar, expeça-se mandado de restituição. Após, intime-se o 

autor para manifestar sobre o referido depósito e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022644-52.2016.8.11.0041

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:

MARIA FERNANDA FERRI CALABRIA AMARAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - 0006366-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a vinculação do depósito efetivado nos autos. 

Diante do referido depósito, suspendo a liminar, expeça-se mandado de 

restituição. Após, intime-se o autor para manifestar sobre o referido 

depósito e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1022181-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE LUIZA ASSIS SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - 0008202-A/MT (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - 0006808-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - 0008659-A/MS (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Berenice Luiza Assis Santiago, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com a presente Ação Revisional Contratual com Pedido 

de Tutela de Urgência contra Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimentos, alegou em síntese que celebrou contrato de empréstimo 

pessoal nº 040400037657 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sendo 

acrescidos o valor referente a tarifa de cadastro de R$ 660,00 

(seiscentos e sessenta reais) e IOF no montante de R$ 44,22 (quarenta e 

quatro reais e vinte e dois centavos) perfazendo o total de R$ 2.704,22 

(dois mil setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos) que seria pago 

em 12 (doze) parcelas de R$ 497,17 (quatrocentos e noventa e sete reais 

e dezessete centavos). Afirmou que realizou o pagamento de nove 

parcelas. Discorreu que procurou a parte requerida para efetuar 

repactuação do empréstimo que e ficou estabelecido no contrato n º 

040400042423 que fosse em 12 (doze) parcelas de r$ 713,79 (setecentos 

e treze reais e setenta e nove centavos). Elucidou sobre a Lesão Enorme 

ao Consumidor. Asseverou sobre a abusividade da tarifa de cadastro. Em 

sede de tutela de urgência requereu sua concessão para que seu nome 

não seja negativado enquanto perdurar a lide, sob pena de multa diária. 

Postulou pelos benefícios da justiça gratuita. Requereu a nulidade da tarifa 

de cadastro; cobrança de IOF e CET incidência da taxa juros na média do 

mercado e repetição do indébito dos valores pagos a maior. Rogou pela 

procedência da ação. Juntou documentos de id. 4324580/4355375. A 

justiça gratuita foi concedida e tutela de urgência foi indeferida conforme 

decisão de id. 4355677. Em resposta o requerido apresentou contestação 

id. 4539164, na qual fez um resumo da demanda. Em sede de preliminar 

arguiu a inépcia da inicial pela ausência de indicação de valor controverso 

e apresentação de planilha de cálculo diante da inobservância do art. 330 

§2° CPC e ainda; pugnou pela carência da ação pela falta de interesse 

processual, tendo em vista a desnecessidade de provocar o judiciário 

para alcançar a tutela pretendida já que não houve qualquer pagamento 

em excesso; razões pela qual o feito deve ser extinto. No mérito, afirmou 

sobre a relação contratual estabelecida entre as partes de nº 

040400042423 e que o contrato está em aberto. Já no negócio jurídico nº 
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040400037657 encontra-se quitado. Aduziu que a cobrança de foi 

realizada de forma legítima e contou com a expressa concordância de a 

autora. Ademais, esta foi informada no ato da celebração do contrato 

quanto às condições contratuais. Aduziu sobre o dever de cumprimento 

do contrato firmado. Sustentou a inexistência de ilegalidade e abusividade 

dos juros pactuados e a aplicação da Súmula Vinculante nº 7 do STF 

afirmou que não está afeto a limitação de juros. Elucidou sobre a 

possibilidade de capitalização de juros e da falta de provas a respeito 

desta prática pela requerida. Asseverou a possibilidade de cobrança de 

IOF e de tarifa de cadastro, sendo esse entendimento do STJ, uma vez 

que existente previsão legal e expressa previsão contratual. Rebateu 

sobre a condenação á repetição de indébito, visto que todos os descontos 

realizados na conta da autora ocorreram em razão do contrato inadimplido 

e cobrados em razão do negócio jurídico firmado. Demonstrou da 

necessidade de indeferimento da tutela antecipada para abster da 

inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos. Rechaçou sobre 

inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação. Juntou 

documentos id. 4539165/4539182. A autora impugnou a contestação, 

ratificando os termos da inicial id. 4646527. Vieram-me conclusos os autos 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de 

Ação Revisional Contratual com Pedido de Tutela de Urgência contra 

Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, alegou em síntese 

que celebrou contrato de empréstimo pessoal nº 040400037657 no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sendo acrescidos o valor referente a tarifa 

de cadastro de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) e IOF no 

montante de R$ 44,22 (quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) 

perfazendo o total de R$ 2.704,22 (dois mil setecentos e quatro reais e 

vinte e dois centavos) que seria pago em 12 (doze) parcelas de R$ 497,17 

(quatrocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos). Afirmou que 

realizou o pagamento de nove parcelas. Discorreu que procurou a parte 

requerida para efetuar repactuação do empréstimo que e ficou 

estabelecido no contrato n º 040400042423 que fosse em 12 (doze) 

parcelas de r$ 713,79 (setecentos e treze reais e setenta e nove 

centavos). Elucidou sobre a Lesão Enorme ao Consumidor. Asseverou 

sobre a abusividade da tarifa de cadastro. Em sede de tutela de urgência 

requereu sua concessão para que seu nome não seja negativado 

enquanto perdurar a lide, sob pena de multa diária. Postulou pelos 

benefícios da justiça gratuita. Requereu a nulidade da tarifa de cadastro; 

cobrança de IOF e CET; incidência da taxa juros na média do mercado e 

repetição do indébito dos valores pagos a maior. Rogou pela procedência 

da ação. Por seu turno, o requerido fez um resumo da demanda. Em sede 

de preliminar arguiu a inépcia da inicial pela ausência de indicação de valor 

controverso e apresentação de planilha de cálculo diante da 

inobservância do art. 330 §2° CPC e ainda; pugnou pela carência da ação 

pela falta de interesse processual, tendo em vista a desnecessidade de 

provocar o judiciário para alcançar a tutela pretendida já que não houve 

qualquer pagamento em excesso; razões pela qual o feito deve ser 

extinto. No mérito, afirmou sobre a relação contratual estabelecida entre 

as partes de nº 040400042423 e que o contrato está em aberto. Já no 

negócio jurídico nº 040400037657 encontra-se quitado. Aduziu que a 

cobrança de foi realizada de forma legítima e contou com a expressa 

concordância de a autora. Ademais, esta foi informada no ato da 

celebração do contrato quanto às condições contratuais. Aduziu sobre o 

dever de cumprimento do contrato firmado. Sustentou a inexistência de 

ilegalidade e abusividade dos juros pactuados e a aplicação da Súmula 

Vinculante nº 7 do STF afirmou que não está afeto a limitação de juros. 

Elucidou sobre a possibilidade de capitalização de juros e da falta de 

provas a respeito desta prática pela requerida. Asseverou a possibilidade 

de cobrança de IOF e de tarifa de cadastro, sendo esse entendimento do 

STJ, uma vez que existente previsão legal e expressa previsão contratual. 

Rebateu sobre a condenação a repetição de indébito, visto que todos os 

descontos realizados na conta da autora ocorreram em razão do contrato 

inadimplido e cobrados em razão do negócio jurídico firmado. Demonstrou 

da necessidade de indeferimento da tutela antecipada para abster da 

inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos. Rechaçou sobre 

inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes denotam 

que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, 

pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se 

encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, 

razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 

355, I do Novo Código de Processo Civil. Salienta-se ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, vez que as partes acostaram aos autos os 

contratos firmados, especificamente id. 4324585/4324591, estes 

suficientes para o julgamento do feito. Até porque, a matéria é de direito, 

não necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizada e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

estão acostados nos autos. Passo a análise das preliminares levantadas 

nos autos. Com relação a preliminar de carência da ação pela falta de 

cumprimento do art. 330 §2° do CPC, não merece guarida, pois não há 

fundamento do excesso de valores e sim, questionamento sobre a 

legalidade de cláusulas contratuais, no qual pretende exclusão 

especificamente a nulidade da cláusula quanto à taxa dos juros. E dessa 

forma, não é aplicada a regra do dispositivo acima, restando prejudicado. 

Assim, rejeito. Quanto a preliminar arguida por carência da ação por falta 

de interesse processual, também não prevalece. O interesse processual, 

em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja 

presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a 

obtenção da sentença de mérito. (Curso de direito Processual Civil, volume 

I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e do Processo de Conhecimento, 

Humberto Theodoro Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Ora, 

na espécie, se a parte autora sustenta a cobrança abusiva de encargos, 

pleiteando a revisão de determinadas cláusulas inseridas em contrato 

assinado com o réu, patente o seu interesse de agir (processual). Assim, 

a parte autora demonstrou a necessidade de um pronunciamento judicial. 

Rejeito a preliminar No tocante aos argumentos na preliminar de ausência 

de pressuposto processual por existência de jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, por ser questão entrelaçada como mérito, merecerá 

análise em conjunto. Quanto à questão de fundo diante dos contratos 

percebe-se que tratam de juros pré-fixados, com parcelas fixas de prévio 

conhecimento da parte autora. Entretanto, podemos perceber que o 

contrato nº 040400042423 id. 4324585 no qual as partes pactuaram a 

taxa de juros mensal 14,50% ao mês e 407,77% ao ano e no segundo 

contrato firmado, qual seja, nº 040400037657 (id. 4324591) a taxa de 

juros mensal é de 22,00% ao mês e 987,22% ai ano. Inicialmente, não 

obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 

12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no 

presente caso. Não há como aceitar a normalidade aplicação de uma 

variável de juros 14,50% e 22,00% ao mês do contrato ficando 

evidenciado o abuso dos juros remuneratórios. Mesmo considerando que 

os contratos firmados fazem Lei entre as partes e devem, 

obrigatoriamente, ser cumpridos, não deve prevalecer o que fora 

avençado. Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, 

se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser 

reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 

1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios 

praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser 

limitadas. Ora, não se pode achar dentro da normalidade taxa de 14,50%e 

22,00% ao mês do negócio jurídico firmado e, nesse caso, deverá incidir a 

taxa média de mercado para operações desta natureza que variam em 

média no patamar de 2,5% ao mês, conforme indicado pela própria autora. 

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é 

um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do 

crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da 

interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a 

sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Com 

relação à capitalização de juros, percebe-se que os juros mensais não 

correspondem aos juros anuais, reputando-se presente a capitalização de 

juros. Assim, nos contratos deverão incidir tão somente, a taxa de juros 

de 2,5% ao mês, capitalizados. No que tange à tarifa de cadastro, com 

indicações de seus valores esta foi anuída pela autora, não havendo que 

falar em ilegalidade, pois somente pode ser considerado abusivo quando 

não especificado seu valor e cobrado, o que não ocorreu no caso em tela, 

devendo prevalecer. Ademais, a cobrança da tarifa de cadastro é 

perfeitamente possível no contrato firmado de acordo com a Súmula 566 

do STJ, no início da contratação como no caso em tela, não merecendo 

reparo. Quanto a alegação de irregularidade da cobrança do Imposto 

sobre Operação Financeira não dever prevalecer, os contratos de origem 

bancária, devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil para 

operarem com financiamentos, quando da sua realização, estão sujeitos a 

incidência do IOF. Assim sendo não há que se falar em nulidade da 
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cobrança do referido imposto, tendo em vista sua natureza tributária. Não 

procede, portanto, o pedido de ser afastamento o IOF do contrato. 

Portanto não há que se falar em nulidade da CET, pois acrescentou 

encargos legais, anuídos e compatíveis entre si. Até que seja liquidada a 

sentença, não há como afirmar a mora da parte autora, considerando que 

decorreu de contrato originário e renegociação com encargos 

exorbitantes. Deverá o requerido moldar o débito proveniente do contrato 

originário, como aqui dirimido e após, aquilatar o que restou pago, para 

fazer incidir no contrato renegociado. Concedo a tutela antecipada para 

abster o requerido de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, até que seja apurado o real valor devido. Na liquidação do julgado, 

havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos 

referidos descontos. Ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo 

saldo remanescente em favor da autora, a restituição de deverá ser de 

forma simples e atualizada. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Revisional Contratual com Pedido de Tutela de Urgência contra Crefisa S/A 

– Crédito, Financiamento e Investimentos e ACOLHO EM PARTE o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c 300 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, para alterar os dois contratos firmados, sendo 

que os encargos da normalidade devem limitar os juros remuneratórios a 

2,5% ao mês, com capitalização. Concedo a tutela antecipada para abster 

que o nome da autora seja incluída nos cadastros de restrição ao crédito 

que até que ocorra a liquidação da sentença. Expeça o necessário. 

Considerando que a autora é beneficiária de Justiça Gratuita, deverá o 

requerido arcar com 50% das custas e despesas processuais e cada 

parte arcar com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

intime-se o requerido para adequar o contrato. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021918-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - 20853-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a retificação no auto efetivado com relação ao 

nome do requerido, se necessário. Efetive-se habilitação da Defensoria 

Pública e dê-lhe vistas dos autos pelo prazo de Lei. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021588-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - 0014431-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEINE LIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Toyota do Brasil S.A., devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar, contra Kleine Lira da Costa, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de 

um contrato de financiamento nº 1242855/14 firmado entre as partes e 

anunciado id.4277379. Alegou que a parte requerida está inadimplente por 

deixar de efetuar o pagamento das prestações vencidas, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 4277380/4277396. A 

liminar foi concedida id. 4282205, sendo devidamente cumprida às fls. 

4444175/4444693. A requerida postulou pela autorização para purgar a 

mora no valor integral apresentado pelo autor e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita – id. 4443847. Requereu a expedição de 

mandado de restituição do bem e a cominação da multa, caso o veículo 

não seja entregue após efetivado o mandado de restituição do bem e por 

venda do bem sem autorização judicial. Juntou documentos id. 

443848/444156. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos 

conforme decisão de id. 4453403 e revogado a liminar anteriormente 

concedida, bem como determinada a expedição do mandado de restituição 

do bem apreendido, devidamente cumprido id. 4503867/4503901. A parte 

requerida apresentou contestação id. 4528864, preliminarmente requereu 

a restituição da parcela nº 11 depositada junto com o valor da mora e a 

consolidação da posse em favor da requerida. Arguiu a inépcia da inicial 

pela falta dos requisitos necessários para instrução da ação pela a 

ausência de comprovação da mora. Postulou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Em sede de prejudicial de mérito, alegou a 

irregularidade da comprovação da mora, vez que esta foi comprovada em 

valor inferior ao protesto e não houve a notificação pessoal do devedor. 

Assevera, ainda, sobre a falta de condição da ação, pela falta de 

comprovação da mora e causa de pedir. Aduziu sobre os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos ante a inexistência de cláusula 

autorizando a capitalização dos juros. Nas razões da defesa, novamente 

questionou a capitalização dos juros, bem como as tarifas administrativas, 

como serviço de terceiros, registro; comissão de permanência cumulada 

com correção monetária. Pretendeu a inversão do ônus da prova. 

Enfatizou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Requereu a aplicação do CDC para não resolução contratual. Asseverou 

sobre os pedidos contrapostos, pugnou pela restituição dos valores 

pagos a título de tarifas administrativas (tarifa de cadastro, serviço de 

terceiro, registro de contrato, seguro, inserção de gravame) e que os 

juros sejam reduzidos a média de mercado. Pediu a restituição em dobro 

da parcela nº 11 que se encontrava paga quando do ajuizamento desta 

demanda. Postulou pela tutela de urgência para a concessão de ordem 

para a expedição de ofício ao SPC e Serasa para retirada do nome da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a condenação 

de o autor em na multa do art. 3º, § 6º e 7º do Decreto Lei nº 911/69. 

Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos id. 4528865. O 

autor apresentou impugnação à contestação id. 4636359, ratificando a 

tese inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar, contra Kleine Lira da Costa, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de 

um contrato de financiamento nº 1242855/14 firmado entre as partes. 

Alegou que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o 

pagamento das prestações vencidas, requerendo a concessão de liminar 

para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. A parte 

requerida postulou pela autorização para purgar a mora no valor integral 

apresentado pelo autor e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Ainda, apresentou resposta onde em preliminar requer a restituição da 

parcela nº 11 depositada junto com o valor da mora e a consolidação da 

posse em favor da requerida. Arguiu a inépcia da inicial pela falta dos 

requisitos necessários para instrução da ação pela a ausência de 

comprovação da mora. Postulou pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Em sede de prejudicial de mérito, alegou a irregularidade da 

comprovação da mora, vez que esta foi comprovada em valor inferior ao 

protesto e não houve a notificação pessoal do devedor. Assevera, ainda, 

sobre a falta de condição da ação, pela falta de comprovação da mora e 

causa de pedir. Aduziu sobre os fatos modificativos, extintivos e 

impeditivos ante a inexistência de cláusula autorizando a capitalização dos 

juros. Nas razões da defesa, novamente questionou a capitalização dos 

juros, bem como as tarifas administrativas, como serviço de terceiros, 

registro; comissão de permanência cumulada com correção monetária. 

Pretendeu a inversão do ônus da prova. Enfatizou sobre a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. Requereu a aplicação do CDC para não 

resolução contratual. Asseverou sobre os pedidos contrapostos, pugnou 

pela restituição dos valores pagos a título de tarifas administrativas (tarifa 

de cadastro, serviço de terceiro, registro de contrato, seguro, inserção de 

gravame) e que os juros sejam reduzidos a média de mercado. Pediu a 

restituição em dobro da parcela nº 11 que se encontrava paga quando do 

ajuizamento desta demanda. Postulou pela tutela de urgência para a 
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concessão de ordem para a expedição de ofício ao SPC e Serasa para 

retirada do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Requereu a condenação de o autor em na multa do art. 3º, § 6º e 7º do 

Decreto Lei nº 911/69. Rogou pela improcedência da ação. Considerando 

que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e 

este encontra nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, 

passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos 

termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Passo a análise 

da preliminar arguida de inépcia da inicial, sob fundamento de falta dos 

requisitos necessários para instrução da ação, em virtude da falta de 

comprovação da mora. Analisando os autos, denota-se que o autor fez a 

comprovação da mora através da notificação de id. 4277396 devidamente 

recebida no endereço do contrato da parte requerida. É requisito essencial 

para a ação de busca e apreensão, a existência da alienação fiduciária e 

a comprovação de mora. No caso em tela, conforme documentos acima 

mencionados, verifica-se que houve a entrega da notificação extrajudicial 

a parte requerida em sua residência ou mesmo que esta resultou frutífera. 

O Decreto-Lei especifica quando decorre a mora e a forma que é 

comprovada, assim disciplinando: “Art. 2º.... § 2º 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. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Os pressupostos para a 

constituição da mora foram observados pelo requerente, não havendo 

necessidade de ser o valor igual ao desta demanda, apenas dar ciência 

ao devedor de sua inadimplência. E, por essa razão, rejeito a preliminar 

arguida. Sobre o pedido de restituição em dobro da parcela nº 11, 

podemos perceber que esta foi devidamente paga no dia do vencimento, 

ou seja, dia 24/11/2016 conforme comprovante id. 4528865. O pálido 

argumento do autor em informar que não houve a comunicação do 

pagamento até o ajuizamento da demanda, aliás, ocorrida no dia 

29/11/2016, não tem o condão de o eximir da responsabilidade de sua 

restituição do valor, que entendo ser em dobro, em face de configurar 

má-fé do banco em não aguardar o tempo necessário para a 

compensação do pagamento, cobrando valor já pago pela a autora. Assim, 

condeno o requerente a restituir de forma simples e atualizada a parcela 

nº 11 devidamente corrigida nos termos do art. 940 do CC e art. 42 do 

CDC. Não há que falar em depósito da purgação da mora em valor inferior 

do que o pretendido, visto que foi concedida a justiça gratuita e no qual 

não sendo necessário, pelo menos de início, o pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Com relação inversão 

do ônus da prova resta prejudicado, pois a parte requerida questiona 

encargos contratados e foi acostado o referido nos autos o id. 

4277384/4277387, dispensando produção de outras provas, estando o 

processo apto para julgamento. As partes firmaram o contrato de 

financiamento, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo 

especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, 

verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as 

regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. Denota-se, que o requerido está inadimplente por deixar de 

efetuar o pagamento a partir da prestação do dia 24/09/2016, assim resta 

caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste. Percebe-se que 

no caso em tela, trata-se de taxas de juros pré-fixadas, em percentual de 

mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora no 

qual as partes pactuaram a taxa de juros mensal 1,567336% ao mês e 

anual de 20,527118%. Não havendo reparo. Vejam que tratam de parcelas 

fixas com taxas pré-fixadas, devendo prevalecer. Há muito tem pacificado 

de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros 

remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se 

exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmula 648 do STF e Súmula 382 

STJ, o que não ocorreu no caso. Como tratam de parcelas pré-fixadas, o 

questionamento sobre capitalização de juros resta prejudicado. Na 

verdade, o STJ já entendeu devida a capitalização de juros quando a taxa 

de juros anual não corresponder com o mensal, que é o caso em tela, 

devendo prevalecer. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo 

em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, 

colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a 

inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 

2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros 

em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Assim, no contrato discutido verifica-se que a 

taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal, sendo suficiente para 

constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima 

determinada, sendo devida sua aplicação. No caso não há avença sobre 

cumulação de encargos, restando prejudicada a tese da requerida. É 

autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados. Há muito vem decidindo que 

a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros 

remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva. É patente, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato. Com relação a nulidade de cláusulas que preveem Tarifa de 

Cadastro; Serviços prestados por terceiros tais como registro do contrato, 

gravame e avaliação do bem, quando avençada e especificada seu valor, 

não há nenhuma ilegalidade de sua cobrança, como no caso em tela. 

Note-se que todas as cobranças foram expressamente especificadas 

seus valores e a finalidade, conforme observa no item IV – Característica 

da Operação de Crédito, bem como na cláusula 3 do contrato id. 4277384. 

Ademais, a cobrança da tarifa de cadastro é perfeitamente possível no 

contrato firmado de acordo com a Súmula 566 do STJ. A alienação 

fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação 

fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce 

sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor 

fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o 

devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem. Deste 

modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao 

credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que 

passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do 

vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não 

estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é 

conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar 

em mora com o pagamento das parcelas contratadas. Não merece guarida 

o pedido de aplicação da multa prevista no § 6º e no § 7º, do art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, vez que somente são cabíveis quando for 

reconhecida a improcedência do pedido na ação, não sendo aplicáveis no 

caso de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da 

inépcia da inicial. No tocante ao pedido de concessão de tutela de 

urgência para abster da inserção do nome da requerente nos órgão de 

proteção ao crédito, resta prejudicado, visto que primeiramente foi 

confessado pela mesma sua mora no momento do ajuizamento da 

demanda. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos 

Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão 

ACOLHENDO em parte as pretensões com fundamento no que dispõe o 

artigo 487,I do Novo Código de Processo Civil c/c Decreto Lei n. 911/69, 

Revogo em definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo a parte 

requerida na posse do bem dando a quitação total do bem e rescindido o 

contrato. Determino o levantamento dos valores depositados em favor do 

requerente, expeça-se alvará. Condeno a requerente a restituição da 

parcela nº 11 de forma simples e atualizada. Proceda-se a baixa da 

alienação fiduciária e da restrição cadastral referente ao contrato em tela. 

Expeça-se o necessário. Considerando que a parte requerida decaiu da 

parte maior e é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.01.17

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1021026-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CEZAR MENDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA A 

PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetivar o recolhimento e a 

vinculação das guias de custas e taxas judiciárias ao processo no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. SUZANA NUNES 

PARAGUASSU Assessor(a) SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA A 

PARTE AUTORA: Deverá 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. Certifique-se sobre as regularidades das taxas e despesas 

processuais, como suas vinculações com o número único do processo. 

Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos, verifica-se a 

presença dos requisitos legais, para concessão da medida liminar, em 

especial, o "Fumus boni juris", diante do contrato firmado entre as partes e 

restar evidente a inadimplência do Requerido. Neste caso, há direito 

instantâneo a ser garantido, como situação emergencial a garantir o direito 

de acolher a liminar. Sem falar no "periculun in mora", pois como se trata 

de bem perecível, necessita seu retorno ao credor, diante a comprovação 

de que o Requerido não quer satisfazer a dívida contraída. Assim, defiro a 

liminar, determinando a Reintegração de Posse do veículo noticiado na 

inicial, ao autor. Expeça-se o necessário. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO REINTEGRAÇÃO, 

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, aplicando por 

analogia o Decreto Lei n. 911/69, 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. Efetivada a medida, 

cite-se e intime-se para responder constando às advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. 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: 1018865-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - 171045-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOMINGUES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - 0012024-O/MT (ADVOGADO)

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - 0009461-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA A 

PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação 

acostada aos autos, e especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 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: 1022450-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GONCALVES (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 depositar diligência (digitalizada) ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021358-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMERSOM ERIKE DOS REIS FERREIRA MENDES (RÉU)

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 depositar diligência (digitalizada) ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias. 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: 1020129-44.2016.8.11.0041

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:

VALDINEY GOMES CARDOSO (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-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022619-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (EXECUTADO)
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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-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

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, 25.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

cumpra-se determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023800-75.2016.8.11.0041

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:

MARCELO AUGUSTO GRANJA FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

cumpra-se determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.17

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019962-27.2016.8.11.0041

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:

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

NEUSA TIOKO KIKUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não cabe este Juízo proceder diligência afetas as partes. 

Assim, deverá o autor cumprir a determinação dos autos, no prazo ali 

assinalado. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014831-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - 50879-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO NERES DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar o depósito efetivado pelo 

requerido e comprovação de devolução do bem a parte requerida. Após, 

analisarei pedido de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023797-23.2016.8.11.0041

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:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Deverá o autor cumprir determinação dos autos e após, 

analisarei pedido de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.17

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1023588-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY VITORIA SILVA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - 0010209-A/MT (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - 18985-O/MT (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - 0014421-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso o autor pretende a tutela de urgência para 

suspender os descontos, entretanto, necessário se faz clarear se os 

referidos são ou não indevidos. De plano não há como afirmar a 

veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a 

verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos 

necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, 

indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta 

na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara 

Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui 

foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação. 

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais, 

DEVENDO NO PRAZO DE RESPOSTAS APRESENTAR OS DOCUMENTOS 

QUESTIONADOS NA INICIAL. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.17

Intimação Classe: CNJ-228 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000094-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - 0018415-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - 0006580-N/MT (ADVOGADO)

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 contestação acostada aos autos, e 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. SEDE DO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-228 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1024000-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - 20639-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (RÉU)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos, necessário se faz tornar sem efeito a 

sentença prolatada, pois o objetivo da parte autora era extinguir o 

processo físico e dar continuidade ao presente. Assim, proceda-se o 

cancelamento da sentença prolatada, por erro material, não surtindo 

qualquer efeito. Acostem-se aos autos, toda documentação do processo 

físico. Cumpra-se a liminar concedida nos autos e após, permaneçam os 

autos por um mês em cartório para fins de extração de cópias e certidões. 

Findo prazo, entreguem-se os autos ao promovente. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.01.17

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018879-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1018879-73.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: ROMUALDO FERREIRA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA, 

servindo a cópia como mandado, sugestão constante do item 2.81. do 

Processo de Inspeção n.º 0007510-45.2010.2.00.0000 do CNJ. Inclua-se 

no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá/MT, 17 de novembro de 

2016 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023112-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLARO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.

(ª) JUIZ(A) Processo: 1023112-16.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

4.024,44; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO CLARO DE OLIVEIRA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de CONCILIAÇÃO para o, dia 06/03/2017, às 

09h20min. , na sede do 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte 

reclamada produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 

26 de janeiro de 2017.dis SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 18 de 64



Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1024070-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE LUIZA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1024070-02.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAULEASING S.A. 

REQUERIDO: DANIELLE LUIZA DE SOUZA Sentença Vistos etc. Banco 

Itauleasing S/A propôs Ação de Reintegração de Posse com pedido de 

liminar, em face de Danielle Luiza de Souza, no entanto, requereu 

desistência do feito (id: 4601946). Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. P. R. I. Cumpra-se AT/Cuiabá, 

17 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000254-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000254-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: FRANK GARCIA DE JESUS Decisão Interlocutória Vistos etc. I 

– Tendo em vista que é requisito da petição inicial o endereço eletrônico da 

parte autora, consoante determina o artigo 319, II do Código de Processo 

Civil, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias. II – Após o cumprimento do item anterior, certifique a 

Secretaria, e cumpra o determinado a seguir: Defiro liminarmente o pedido, 

por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL TRENDLINE 1.0, Ano 

Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 9BWAA45U4FP567550, Renavam 

1051769571, Placa QBR-8654, Cor BRANCO, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. Defiro somente o "caput" do artigo 212 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE 

NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 

AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000643-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLPHO AURELIO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 0 6 4 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RODOLPHO 

AURELIO DE FIGUEIREDO Despacho Vistos etc. I – Compulsando os autos 

verifico que não consta certidão de recebimento da notificação, não 

restando comprovada assim, a mora do requerido. A notificação (via 

postal, com aviso de recebimento) é requisito indispensável para a 

concessão da liminar na ação de busca e apreensão. II – Diante disso, 

intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001147-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - 0009454-A/MT 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - 0007959-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ESMERALDA APARECIDA COSTA DE AMORIM (EXECUTADO)

INFORCENTER COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001147-45.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: INFORCENTER COMERCIO 

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME, ESMERALDA APARECIDA 

COSTA DE AMORIM, MARLI GOMES DOS SANTOS DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. Intime-se o exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 19 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000715-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - 140055-/SP 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS (EXECUTADO)

ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000715-26.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS, ELIZABETE FERREIRA 

DE LIMA MARQUES DOS REIS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de janeiro de 2017. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1024073-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINETE GONCALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1024073-54.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: EDINETE GONCALVES RODRIGUES Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Banco Itaucard s/a – Propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão em desfavor de Edinete Gonçalves Rodrigues aduzindo que as 

partes firmaram contrato de alienação fiduciária do bem Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/ FOX 1.0, Fabricação/Modelo 2006/2007, Chassi 

9BWKA05Z674078207, placa KAF-0731, RENAVAM 907824234 e Cor 

PRETO, em 60 parcelas, no entanto, o requerido não adimpliu a parcela de 

nº 57 e as subsequentes, requerendo por conta disso, LIMINARMENTE, a 

busca e apreensão do bem. Compulsando os presentes autos, verifica-se 

que o contrato entre as partes foi parcelado em 60 parcelas mensais, 

sendo que 56 (cinquenta e seis) parcelas já foram quitadas, restando o 

inadimplemento a partir da 57ª parcela, motivo pelo qual requereu o credor 

liminarmente a busca e apreensão da posse do veículo. Vale ressaltar 

que, seguindo os rigores do diploma legal que rege o tema de busca e 

apreensão, a medida a ser tomada seria deferir a liminar de busca e 

apreensão, haja vista que a lei é clara nesse sentido. No entanto, nem 

sempre devem ser seguidos os rigores da lei, sob pena de ferir princípios 

constitucionalmente tutelados, que, este Juízo deve observar em sentido 

de prioridade máxima. No presente caso, deve-se levar em consideração 

o adimplemento substancial do contrato, consoante se verifica das 

quantidades de prestações já pagas, sendo no total de 56 de 60 parcelas 

pactuadas. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. OCORRÊNCIA. A teoria do adimplemento substancial atua 

como instrumento de equidade, impondo que, nas hipóteses em que a 

extinção da obrigação pelo pagamento esteja muito próxima do final, 

exclua-se a possibilidade de resolução do contrato, permitindo-se 

tão-somente a propositura da ação de cobrança do saldo em aberto. O 

adimplemento de mais de 80% das parcelas avençadas no contrato 

conduz à ausência de mora, que, por ser pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção do feito 

sem resolução de mérito. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO" (TJRS – 

14ª Câmara Cível – Agravo nº 70028439040 – Relatora: Desa. Katia 

Elenise Oliveira da Silva – Data do Julgamento: 12/02/2009). grifei Assim, 

nessa linha de entendimento, de acordo com a moderna doutrina em 

relação ao instituto do inadimplemento substancial, indefiro o pedido liminar 

de busca e apreensão, diante do adimplemento substancial pela parte 

requerida. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa em 15 dias. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 20 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001024-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001024-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A REQUERIDO: ALESSANDRO 

PEREIRA RAMOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Tendo em 

vista que é requisito da petição inicial o endereço eletrônico da parte 

autora, consoante determina o artigo 319, II do Código de Processo Civil, 

intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazendo aos autos o endereço eletrônico da parte autora. 2. 

Cumprida a determinação contida no item 1, defiro liminarmente o pedido, 

por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

automóvel marca TOYOTA modelo HILUX CD SRV 4X4 3.0, ano fabricação 

2008, chassi 8AJFZ29G386060986, placa MSA6262, cor PRATA e 

renavam nº 000969723717, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 

23 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000959-52.2017.8.11.0041

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:

VENERANDA DALLAGNOL SPERANCA (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS PRESTES (EXECUTADO)

XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000959-52.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA 

EXECUTADO: VENERANDA DALLAGNOL SPERANCA, MARIA DAS 

GRACAS PRESTES, XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se 

houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, 

serão reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do 

artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. M/Cuiabá, 

24 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018006-73.2016.8.11.0041

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:

CLOIFE MARCOS DE FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - 19028-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1018006-73.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLOIFE MARCOS DE FRANCA 

SENTENÇA Vistos etc. Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação de 

Busca e Apreensão, em face de Cloife Marco de França, no entanto, 

requereu, ID 4540843, desistência do feito, aduzindo que o requerido 

realizou o pagamento da parcela em atraso. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001114-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO VILELA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001114-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUNIO VILELA SANTOS DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 25 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1001634-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHEYMISON FELIX MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - 20626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001634-15.2017.8.11.0041 AUTOR: JHEYMISON FELIX MARTINS RÉU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, adequando-se na descrição dos fatos 

na petição inicial os dados específicos do veículo objeto da Cédula de 

Crédito Bancário CP / CDC – número da operação 390857408, documento 

acostado à exordial, tendo em vista que o veículo ali discutido se trata de 

automóvel diverso, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 25 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000554-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - 0006057-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ARRUDA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000554-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VINICIUS ARRUDA DA COSTA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, 

por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

MARCA FORD, MODELO FORD FOCUS HC FLEX, COR PRATA, 

ANO/MODELO 2011/2011, RENAVAM 00304721689, CHASSI Nº 

8AFUZZFHCBJ407243, PLACA MT / NPE-4321, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 
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redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 

26 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022203-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - 0012484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

RICARDO MARTINS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ,tendo 

em vista que trata-se de ação com litisconsórcio passivo cujo os 

endereços indicados pertencem a zonas distintas, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para depositar a COMPLEMENTAÇÃO das 

diligências para condução do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo a parte autora encartar nos autos o comprovante de 

pagamento com os valores indicados no site TJMT, no ícone SINDOJUS 

onde consta a tabela atualizada dos valores das diligências devidamente 

atualizada.

Citação

Citação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023537-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1023537-43.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ADEMIR DA SILVA PAIXAO Sentença Vistos etc. Banco Itaú 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, em face 

de Ademir da Silva Paixão, no entanto requereu (id: 4557115) desistência 

do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Decorrido o prazo, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/ Cuiabá, 09 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Varas Especializadas de Família e Sucessões

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1420 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023592-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - 0002915-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. D. A. (REQUERIDO)

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: 

1023592-91.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JOAO VICTOR 

ALMEIDA MOREIRA Endereço: ALAMEDA IPÊ BRANCO, 1515, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORAIS DOS LAGOS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-549 PARTE REQUERIDA:Nome: MARCELA TASCA DE ARAUJO 

Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 877, 

Torre E - APTO 302, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-253 

INTIMANDO: REQUERENTE E SEU PATRONO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para tomar ciência 

do DESPACHO/DECISÃO prolatado neste processo. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,26 de janeiro de 2017 ______________________________ 

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-69 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000610-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. N. D. M. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. D. S. (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 JUSTIÇA 

GRATUITA ZONA 05 PROCESSO: 1000610-49.2017.8.11.0041 PARTE 

AUTORA: Nome: ROGER ALEXANDRE NOGUEIRA DE MORAIS Endereço: 

RUA E, 297, QUADRA 19 (FUNDOS), RESIDENCIAL OITO DE MARÇO, 

VÁRZEA GRANDE/MT PARTE REQUERIDA:Nome: MELISSA CRISTHINNE 

ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA SARACURA TRES PONTES, 01, 

SETOR 03, QUADRA 19, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

INTIMANDO: REQUERENTE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para tomar ciência do 

DESPACHO/DECISÃO prolatado neste processo. COMPLEMENTO 

FINALIDADE: IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA FINS DE REQUERER QUE 

SEJA RETIFICADO O ENDEREÇO CORRETO NO SISTEMA PJE, SOB PENA 

DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS E INTIMAÇÕES EQUIVOCADAS. DECISÃO: 

Processo nº. 1000610-49.2017.8.11.0041 Ação: oferecimento de 

alimentos com pedido de provisórios e Regulamentação de Visitas Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 
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revogação, nos termos da lei. Atento ao princípio constante do artigo 

1.694, § 1º, do Código Civil, considerando-se a idade da menor, bem como 

o fato de que o sustento dos filhos incumbe a ambos os pais, arbitro 

alimentos provisórios na quantia ofertada pelo Requerente no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que equivale a 40% (quarenta por 

cento) de seu salário vigente, atualmente fixado em R$ 1.111,74 (um mil 

cento e onze reais e setenta e quatro centavos), incidindo sobre o 13° 

salário, férias e verbas rescisórias, quando houver, deduzindo-se, tão 

somente, os descontos legais (IR e INSS), valor este que entendo o mais 

adequado para a situação dos autos, possibilitando a satisfação das 

necessidades mínimas da Requerida/menor e o adimplemento por parte do 

Requerente, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês 

mediante recibo ou depósito em conta bancária a ser indicada. Fixo 

provisoriamente o direito do Requerente de visitar/conviver com a filha aos 

finais de semana, de maneira alternada, iniciando-se aos sábados no 

horário das 08:00 horas e encerrando-se aos domingos às 16:00 horas, 

salvo estipulação, pelas partes, de dias e horários diferentes que melhor 

atenda o interesse da menor. Considerando que de acordo com o Código 

de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, em 

observância ainda art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 22/03/2017 às 14:00 horas. Cite-se a parte Requerida com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando os documentos 

pessoais, com a observância de que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição 

inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 

CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(artigo 344 do CPC). Intime-se o Requerente para comparecer na 

audiência, bem como cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4604387 17011714405262100000004567756. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,24 de janeiro de 2017 ______________________________ 

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-7 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014942-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ARRUDA NETO (AUTOR)

MARIA JOANA GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - 0006183-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCI SILVA DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

PROCESSO: 1014942-55.2016.8.11.0041 PARTE REQUERENTE:Nome: 

MARIA JOANA GOMES DE ARRUDA Endereço: RUA CINQÜENTA E 

QUATRO, casa 09, Setor III, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-432 Nome: 

ANTONIO GOMES DE ARRUDA NETO Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 1461, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 PARTE REQUERIDA: 

Nome: GERCI SILVA DE ARRUDA Endereço: RUA CINQÜENTA E QUATRO, 

CASA 09, SETOR III, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-432 FINALIDADE: 

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

impulsiono o feito para intimação da parte autora da DECISÃO prolatada 

neste processo, bem como para cumprir as determinações nela contidas, 

a qual seja, complementar do pagamento das custas/taxas processuais 

em relação ao valor da causa atualizado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 26 

de janeiro de 2017 GESTORA JUDICIAL assinatura eletrônica

Intimação Classe: CNJ-99 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014683-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - 0002906-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MACEDO DIAS (REQUERIDO)

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: 

1014683-60.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: KARINA LACERDA 

DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 299, RESIDENCIAL 

RIO CLARO, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 PARTE 

REQUERIDA:Nome: FERNANDO MACEDO DIAS Endereço: RUA 16, 06, 

QUADRA 13, CASA 03 SETOR "D", SANTA TEREZINHA (1ª ETAPA), 

CUIABÁ - MT - CEP: 78089-646 INTIMANDO: AUTORA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para 

tomar ciência do DESPACHO/DECISÃO prolatado neste processo. 

DECISÃO: Processo nº. 1014683-60.2016.8.11.0041. Ação: Divórcio 

Litigioso. Vistos, etc... Antes de redesignar uma nova data para audiência 

como requer a Requerente, fls. 78/79 (ID 4652016), uma vez que a 

audiência de conciliação está agendada para o dia 03/02/2017 às 15:00 

horas, e considerando que a Requerente informa que acompanhará o 

oficial quando do cumprimento da diligência, determino que se expeça 

novo mandado de citação, devendo constar no referido mandado que a 

Requerente acompanhará o Oficial da diligência até a residência do 

Requerido. Antes, porém, intime-se a Requerente, através de seus 

patronos, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informar o número 

de seu telefone para que o Oficial da diligência possa entrar em contato 

quando do cumprimento do mandado. Cumpra-se com urgência. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4678612 17012616004485000000004639979. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,26 de janeiro de 2017 ______________________________ 

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-99 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000697-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. D. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 22546-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. B. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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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: 

1000697-05.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: SILVANETE PEREIRA 

DOS REIS BRAGA Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ, SANTA CRUZ II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78077-000 PARTE REQUERIDA: Nome: NIVALDO 

ROBERTO BRAGA Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ, 44, SANTA CRUZ 

II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-000 INTIMANDO: requerente FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para 

tomar ciência da SENTENÇA prolatada neste processo. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,26 de janeiro de 2017 ______________________________ 

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.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-69 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 17281-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Outros Interessados:

J. C. D. S. (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, nada obstante a manifestação de ID 4639229, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, 

trazer aos autos a guia que paga com o comprovante juntado com a 

referida petição e o eventual comprovante de pagamento, haja vista ter 

sido realizado o agendamento de pagamento. Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 

2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1016789-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RIBAS DE OLIVEIRA DOBASHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - 0014271-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1016789-92.2016.8.11.0041 AUTOR: ANA PAULA RIBAS DE OLIVEIRA 

DOBASHI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO I. Os benefícios da gratuidade 

da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios”[1]. Esse dispositivo deve ser analisado com 

uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu 

artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” É 

evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que 

comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera 

afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas do 

processo. Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, 

como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 

considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem sido recorrente o 

ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o benefício da 

Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É certo que o 

simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real comprovação 

de sua necessidade pode dar azo para aventura judicial, já que em caso 

de não procedência do pedido a parte não terá nenhum ônus. Nesse 

aspecto constato que apesar da autora se qualificar como desempregada 

a mesma é proprietária de 01 veículo, não sendo pessoa sem recurso 

financeiro. Aliás, ressalto que alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal configura litigância de má-fé, 

conforme artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Posto isso, 

considerando a falta dos pressupostos legais para o deferimento da 

gratuidade determino a intimação da parte autora para, em 15 dias, 

comprovar o direito ao benefício, sob pena de indeferimento, conforme 

prevê o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, além da aplicação das 

sanções caso se constate a litigância de má-fé. II. Int. Cuiabá/MT, 12 de 

janeiro de 2017. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito [1] 

Artigo 98 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023958-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA FERREIRA CAFE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - 18363-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023958-33.2016.8.11.0041 AUTOR: GENESIA FERREIRA CAFE RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO I. Os benefícios da gratuidade 

da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios”[1]. Esse dispositivo deve ser analisado com 

uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu 

artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” É 

evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que 

comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera 

afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas do 

processo. Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, 

como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 

considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem sido recorrente o 

ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o benefício da 

Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É certo que o 

simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real comprovação 

de sua necessidade pode dar azo para aventura judicial, já que em caso 

de não procedência do pedido a parte não terá nenhum ônus. Em consulta 

ao sistema RENAJUD constato que a autora é proprietária de 02 veículos 

de alto valor de mercado, não sendo pessoa sem recurso financeiro. 

Aliás, ressalto que alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal configura litigância de má-fé, conforme artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil. Posto isso, considerando a falta 

dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade determino a 
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intimação da parte autora para, em 15 dias, comprovar o direito ao 

benefício, sob pena de indeferimento, conforme prevê o artigo 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções caso se 

constate a litigância de má-fé. II. Int. Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2017. 

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito [1] Artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021342-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - 0010709-A/MT 

(ADVOGADO)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - 0018255-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: 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-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021656-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOLENES PINTO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - 0010709-A/MT 

(ADVOGADO)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - 0018255-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: 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 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023978-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELY MARTINS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - 18363-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023978-24.2016.8.11.0041 AUTOR: VANDELY MARTINS ARRUDA RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO I. Os benefícios da gratuidade 

da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios”[1]. Esse dispositivo deve ser analisado com 

uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu 

artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” É 

evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que 

comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera 

afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas do 

processo. Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, 

como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 

considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem sido recorrente o 

ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o benefício da 

Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É certo que o 

simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real comprovação 

de sua necessidade pode dar azo para aventura judicial, já que em caso 

de não procedência do pedido a parte não terá nenhum ônus. Em consulta 

ao sistema RENAJUD constato que a parte autora é proprietária de 02 

veículos, não sendo pessoa sem recurso financeiro. Aliás, ressalto que 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal configura litigância de má-fé, conforme artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil. Posto isso, considerando a falta dos 

pressupostos legais para o deferimento da gratuidade determino a 

intimação da parte autora para, em 15 dias, comprovar o direito ao 

benefício, sob pena de indeferimento, conforme prevê o artigo 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções caso se 

constate a litigância de má-fé. II. Int. Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2017. 

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito [1] Artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005656-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SALES HENRIQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - 180842-A/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES a cerca da decisão 

proferida nos autos, a seguir transcrita: Disso se conclui que, de fato, o 

embargo de declaração não se presta ao fim pretendido pelos 

embargantes. Posto isso, conheço do embargo de declaração (ID. 

3224578) e não o acolho. II. Int. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008288-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

MARCIO DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

JOEL ANTONIO JACINTO (IMPETRANTE)

TIMOTEO LUCENA PESSOA (IMPETRANTE)

MARCOS AURELIO CUNHA KURY (IMPETRANTE)

LINCOLN SINAGA VENTURA (IMPETRANTE)

GUSTAVO MONTEIRO DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

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, cuja parte 

dispositiva segue transcrita: Disso se conclui que, de fato, o embargo de 

declaração não se presta ao fim pretendido pelos embargantes. Posto 

isso, conheço do embargo de declaração (ID. 3224578) e não o acolho. II. 

Int.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021088-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - 0012901-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: 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-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1016888-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL REIS DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - 17536-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sindicato dos Trabalhadores Policiais Civis Do Estado De Mato Grosso - 

Siagespoc/Mt (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES a cerca da decisão 

proferida nos autos, a seguir transcrita: Desse modo, demonstra-se 

inviável o manejo do mandado de segurança, ante a ausência de 

comprovação pela Impetrante da existência de direito líquido e certo, não 

devendo ser amparado o presente “mandamus”, nos termos previstos no 

artigo 10 da Lei n. 12016/2009: “Art. 10. A inicial será desde logo 

indeferida, por decisão motivada, quando não for caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração.” Ante o exposto, reconhecendo a ausência 

de direito líquido e certo a ser amparado, indefiro a petição inicial do 

presente “mandamus”, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, por 

conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-119 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001358-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS CENTROS DE FORMACAO DOS CONDUTORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO SINDCFC/MT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE PAIVA BARRA RODRIGUES OAB - 18595-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: 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-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005638-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA OAB - 6912-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: 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-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006839-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA AMARAL DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - 7374-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: 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, que indeferiu a 

liminar postulada 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015309-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "I. A míngua de elementos 

para avaliar a situação financeira do autor defiro o pleito relativo a 

assistência judiciária gratuita. II. Dê-se vista ao autor para trazer aos 

autos, no prazo de 15 dias, cópia de documento que comprove o prévio 

requerimento administrativo do benefício e eventual decisão negando o 

pedido, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Cuiabá/MT, 11 de 

janeiro de 2017. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013179-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA MAGALHAES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

DAYANE DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

MARISELMA BISPO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: 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, a qual indeferiu a 

liminar, 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

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1012758-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - 0010408-O/MT (ADVOGADO)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - 16078-O/MT (ADVOGADO)

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - 21504-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " I. Como medida prévia a 

análise da tutela de urgência intime a autora para trazer aos autos, em 30 

dias, cópia integral do processo administrativo Cuiabá-Prev n. 

2016.5.300130PA. Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2017. Gerardo Humberto 

Alves da Silva Junior Juiz de Direito." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015869-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - 4807-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE EXPEDIENTE DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS DE TJMT (IMPETRADO)

CHEFE DE DIVISÃO DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DA 1ª 

INSTÂNCIA DO TJMT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, abaixo, transcrita: SENTENÇA: I. Em decorrência 

da desistência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, 

conforme prevê o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. II. Int. 

III. Após, arquive-se. Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2017. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1010628-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - 14606-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PASCOAL SANTULLO NETO (IMPETRADO)

MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

CLEIDE REGINA DA COSTA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão proferida no Agravo de Instrumento, AI 

1002318-97.2016, transcrita: " (...) Isso posto, CONCEDO O EFEITO 

SUSPENSIVO pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada 

(...)" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003352-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 
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identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeito ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005495-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA ALICE GONCALVES MANSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003851-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA SOARES HONORIO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004148-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DE MORAES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 28 de 64



até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeito ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004155-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VALERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeito ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003849-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISES DA SILVA LOUREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeito ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003614-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPES FLORINDO (AUTOR)

ELIAS GONCALVES DE MORAES (AUTOR)

VEREDIANO BOMFIM CAVANCANTE (AUTOR)

ORLANDINO RODRIGUES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração). Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação 

da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio 

legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeito ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004150-42.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARILZA SANTANA PARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeito ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003964-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA DE FRANCO DE ALMEIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003538-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA APARECIDA DIOGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005396-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 
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a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003852-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SILVA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004476-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DE CAMPOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005892-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 
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liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504844-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005871-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE REZENDE SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003962-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA CASTRILLON MENDES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003513-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISE VANINI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003542-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA IZABEL GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004237-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENEL DA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004151-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE PAULA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 
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sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006255-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON FERNANDES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006399-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA TEODORA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004207-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FERNANDES LEITE (AUTOR)

EDIMAR SOUZA LOPES (AUTOR)

GETULINO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

ARY CEZAR BORGES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore às remunerações das Partes Requerentes o 

percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real 

para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem 

como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para os Autores, o termo final para o cálculo será a 

data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, 

caso haja vacatio legis. Se ainda não houver implantado regime de 

subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros mora, desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art.496,3§°, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004812-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONIDIA LUISA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - 15585-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"(...) EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao 

Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para 

condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001581-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA SILVA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - 19493-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: Procedo a INTIMAÇÃO das partes da decisão a seguir 

transcrita: Por todo o exposto, e nos termos da fundamentação supra, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE pleiteada pela 

Parte Requerente, determinando que o Requerido conceda a vaga e 

efetive a matrícula do menor VITOR GABRIEL CHAVES SILVA, no prazo de 

72 (setenta e duas) horas, em escola próxima a sua residência, 

preferencialmente na Escola Estadual Souza Bandeira. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, apresentar contestação. Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 

1060/50, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

Parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001699-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELINE PATRICIA MIRANDA MENDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELINE PATRICIA MIRANDA MENDES OAB - 22795-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: Procedo a INTIMAÇÃO das partes da decisão a seguir 

transcrita: Vistos e etc... Analisando os autos, verifico que os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, tais como documentos pessoais da 

Impetrante e procuração, não foram anexados aos autos. Desta forma, 

intime-se a Impetrante para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando os documentos completos, sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021172-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - 20919-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Estado Mato Grosso (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

RONILDO ARAUJO MORAES (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: Procedo a INTIMAÇÃO das partes da decisão a seguir 

transcrita: Vistos e etc. Defiro o pedido de emenda à inicial, formulada pela 

parte requerente no Id n. 4657306. Intime-se o Requerido para, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, cumprir a decisão de Id n. 4618583, devendo 

apresentar nos autos documentos que comprovem as providências 

tomadas. Cumpra-se, com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022382-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO CARVALHO COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - 21691-O/MT (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - 20812-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 
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Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO: Vistos, 

etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado 

por JOSE RICARDO CARVALHO COSTA contra ato do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando, em suma, que a autoridade coatora se abstenha de vincular 

multas ao veiculo, para que obtenha o licenciamento anual. Compulsando 

os autos, verifico a ausência de documentos que comprovem pagamento 

do Licenciamento do ano de 2016, dessa forma faculto a Impetrante 

emendar a inicial, nos termos do Art. 320 do CPC, juntando, no prazo de 15 

(quinze) dias, a documentação em questão, sob pena de lhe ser aplicado 

o art. 485, VI do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022331-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ROCHA DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - 10657-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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. DECISÃO: Vistos, 

etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado 

por LUIZ CARLOS ROCHA DE SOUSA contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando, em suma, que a autoridade coatora se abstenha de vincular 

multas ao veiculo, para que obtenção do licenciamento anual, bem como, a 

transferência da propriedade. Compulsando os autos, verifico a ausência 

de documentos que comprovem pagamento do Licenciamento do ano de 

2016 e das Taxas pertinentes a Transferência, dessa forma faculto a 

Impetrante emendar a inicial, nos termos do Art. 321 do CPC, juntando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a documentação em questão, sob pena de lhe 

ser aplicado o art. 485, VI do CPC. Cumpra-se, com urgência. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017039-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - 0018940-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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. DECISÃO: Vistos 

e etc. É certo que de acordo com o art. 1°, §1°, da Lei 12.016/2009, 

equiparam-se às autoridades, os representantes ou órgãos de partidos 

políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os 

dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de 

atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas 

atribuições. Nessa linha, tenho que ato de autoridade é ato de pessoa 

física. Em conseqüência, somente a pessoa física pode ser a coatora, 

ainda que sempre representando o Estado, uma autarquia ou entidade 

jurídica com funções delegadas pelo Poder Público. Todavia, a Impetrante 

demandou a presenta ação apontando como Autoridade Coatora o 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, assim, de acordo com o art. 96, 

inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o 

habeas data, contra atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 

Dessa forma, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, faculto à Parte 

Impetrante emendar a inicial retificando, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

polo passivo da relação jurídico-processual adequando à Lei de Mandado 

de Segurança e a Constituição do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021998-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA BRESOLIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS GOMES OLIVEIRA OAB - 0015700-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Decisão: Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por WENDER DA SILVA BRESOLIN 

contra ato indigitado coator praticado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando em sede liminar que a autoridade 

coatora proceda à sua convocação e nomeação para o cargo no qual foi 

aprovado. É o que merece registro. Ab initio, observa-se que na presente 

ação não foi indicada autoridade coatora para figurar no polo passivo. 

Deste modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio 

da economia processual, faculto ao Impetrante a emenda a inicial para 

indicar o polo passivo competente figurar na lide, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022514-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - 0013356-A/MT 

(ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - 21325-O/MT (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - 20237-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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. DECISÃO: Vistos 

etc. Apesar de a impetrante afirmar que adquiriu o equipamento descrito 

na NF n. 6.013, anexa à inicial, o referido documento aponta que a 

transação havida entre as partes seria o “RETORNO DE MERCADORIA OU 

BEM RECEBIDO PARA CONSERTO OU REPAR”. Em virtude da discrepância 

existente entre os fatos relatados e o documento juntado, é necessário 

que a impetrante esclareça a situação ao juízo. Destarte, intime-se a 

impetrante para promover a devida emenda à inicial, no prazo de 15 dias, 

esclarecendo ao juízo os fatos apontados neste despacho. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017536-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TADEU PAROLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - 0009405-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Decisão: Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Ordinária ajuizada por FRANCISCO TADEU PAROLI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a antecipação dos efeitos da 

tutela para que seja determinada a redução de sua jornada de trabalho 

sem redução de vencimentos em razão de filho menor portador de 

autismo. É o que merece registro. Ab initio, observa-se que a presente 

ação não veio acompanhada dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Deste modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem 

como à vista do princípio da economia processual, faculto aos Impetrantes 

a emenda a inicial para juntar os documentos pessoais, no prazo de 15 

(quinze) dias. Na mesma oportunidade, intime-se o Requerente para que 

comprove, a hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim 

entender, que promova o recolhimento das custas iniciais, com fulcro no 

§2º do art. 99 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023979-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LAZZARI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - 0003811-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Decisão: Vistos etc. Da leitura da 

petição inicial, não é possível extrair, com clareza, qual é o teor do pedido 

de tutela de urgência formulado. Intime-se a parte autora para que 

promova a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, esclarecendo 

ao juízo os pontos levantados no parágrafo supra. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000511-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA KITERIA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 13555-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Decisão: Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ELISÂNGELA 

KITERIA COSTA contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em suma, que a 

autoridade coatora se abstenha de vincular multas ao veiculo, para que 

obtenha o licenciamento anual. Compulsando os autos, verifico a ausência 

de documentos que comprovem pagamento do Licenciamento do ano de 

2016, dessa forma faculto a Impetrante emendar a inicial, nos termos do 

Art. 321 do CPC, juntando, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação 

em questão, sob pena de lhe ser aplicado o art. 485, VI do CPC. 

Cumpra-se, com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000277-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

DOMINGOS PASCOAL DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - 16262-O/MT (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - 11968-N/MT (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - 19498-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

prefeitura municipal de cuiaba (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: Vistos e etc. 

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, formulada pela Parte Requerente (Id. 4569113) nestes autos de 

Ação Comum com Pedido de Tutela Provisória ajuizada por DOMINGOS 

PASCOAL DE BARROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas. P.R.I.C. Cuiabá, 10 de janeiro de 2017. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008300-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - 12561-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2016, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id. 1474936. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor 

da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 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 da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 
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arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019818-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO OAB - 0006842-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo.SENTENÇA:"(...) A ação monitória é 

instrumento processual destinado a transformar em título executivo 

judicial, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, direito 

exercível em face da pessoa requerida, notadamente, no caso vertente, o 

pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do NCPC). Para o caso 

vertente, a parte autora alega haver sido contemplada com a concessão 

da segurança no Mandado de Segurança n. 10520-69.2007.811.0041, que 

determinou ao requerido que realizasse a conversão de sua 

aposentadoria parcial em integral, com efeitos retroativos ao dia 1º de 

dezembro de 2005. Nesse ponto, é preciso asseverar que o mandado de 

segurança não tem efeito condenatório em obrigação de pagar, o que fica 

evidente ao se averiguar que a parte dispositiva da sentença colacionada 

à petição inicial não traz condenação do requerido em qualquer valor, não 

podendo ser considerada, portanto, como prova escrita sem eficácia de 

título executivo. Aliás, é preciso ressaltar que a Súmula n. 271 do E. STF 

veda, inclusive, a produção de efeitos patrimoniais pretéritos por meio writ 

constitucional, o que reforça minha convicção quanto à impropriedade da 

prova utilizada pela parte autora para ajuizar a presente ação monitória. 

Os demais documentos anexados com a exordial também não se prestam 

a esse fim, uma vez que não se revestem da evidência necessária quanto 

à existência da dívida (art. 701, caput, do NCPC). Ao contrário, a 

pretensão se baseia em cálculos e documentos que podem e devem ser 

considerados como passíveis de contraditório, sendo, portanto, 

imprescindível oportunizar ao requerido o exercício dos direitos 

constitucionais inerentes à ampla defesa, a qual, pela natureza própria da 

documentação anexada pela parte, deve ser exercida em procedimento 

pelo rito ordinário, com ampla dilação probatória. Desse modo, é possível 

vislumbrar que a natureza da ação a ser manejada pela parte autora, 

deveria ser a de cobrança, inexistindo, pois, interesse processual que 

justifique o ajuizamento de ação monitória. Isso posto, nos termos da 

fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no 

art. 330, III, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I, desse mesmo 

codex. Sem custas e nem honorários advocatícios, ante a Gratuidade de 

Justiça que defiro, neste momento, em favor da parte autora. Processo 

não sujeito ao reexame necessário. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0503628-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENOINO SPENASSATTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - 0008056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA:"(...) Isso posto, nos 

termos da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência da parte 

autora no prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC, ficando sem efeito a liminar deferida, por força do disposto no art. 

309, III, do NCPC. Sem custas e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis no caso vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023279-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO PIRES FRANCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - 0006351-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: "(...) HOMOLOGO, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

formulada pela Parte Autora id. 4509896 destes autos de MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO (C/ PEDIDO DE LIMINAR) que MARCO TÚLIO 

PIRES FRANCO ajuizou em desfavor do SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Como o processo é via PJE, não há o que se falar em desentranhamento 

de documentos. Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

as respectivas baixas. Sem custas e honorários. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017409-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO MEDEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - 16756-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: Diante de tudo o que 

foi exposto, é lógico concluir que houve violação de direito líquido e certo 

do Impetrante ao se praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das 

faturas, notadamente sobre a tarifa TUSD. E fica justificado o justo receio 

do impetrante em ver o direito aqui defendido, tolhido pelos impetrados, 

diante da possibilidade de lançamento de ofício pelos impetrados, 

conforme já explanado alhures. Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a assegurar o direito 
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líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser ratificada a determinação 

judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas 

de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema 

de Transmissão - TUST, concernente a Unidade Consumidora Nº 

6/455545-4. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto 

acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015818-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JOAO DI DOMENICO & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - 0013386-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: Diante de tudo o que 

foi exposto, é lógico concluir que houve violação de direito líquido e certo 

do Impetrante ao se praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das 

faturas, notadamente sobre a tarifa TUSD. E fica justificado o justo receio 

do impetrante em ver o direito aqui defendido, tolhido pelos impetrados, 

diante da possibilidade de lançamento de ofício pelos impetrados, 

conforme já explanado alhures. Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a assegurar o direito 

líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser ratificada a determinação 

judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas 

de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema 

de Transmissão - TUST, concernente as Unidades Consumidoras Nº 

6/172439-2 e 6/172444-2. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002930-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA FEITOSA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - 20201-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA:"(...) Ademais, 

conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, os Tribunais já pacificaram entendimento de que 

servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder 

Executivo – têm direito ao acréscimo decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos 

na Lei 8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por 

arbitramento, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O 

reconhecimento deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98 

%, indistintamente. Por último, cumpre dizer que não há prova cabal de que 

a reestruturação de cargos e salários tenha incorporado o percentual, 

além do que caso fique comprovado durante a liquidação por arbitramento 

que a diferença da conversão da URV foi incorporada na 

implantação/reestruturação da carreira da parte Requerente, o percentual 

de defasagem obtido deverá se absorvido, conforme entendimento do 

STF. Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período. No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão 

ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS DE MORA devem incidir no 

percentual de 6% ao ano, até o advento da lei nº 11.960/2009 

(29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até 

o efetivo pagamento. CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração 

de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, deverá 

ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei 

nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

apurado na condenação, nos termos do art. 85 do NCPC. Com ou sem 

recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para o reexame necessário. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023914-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - 0012007-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria de Fazenda 

do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: "(...)Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. Em petição de fl. 59 (processo em PDF) a parte autora informa a 

sua desistência no prosseguimento da lide. Tendo a parte autora se 

manifestado pela desistência de exercício de seu direito de ação antes 

mesmo da citação do requerido, cabe ao magistrado promover a sua 

homologação e extinguir o processo sem análise do mérito. Isso posto, 

nos termos da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência da parte 

autora no prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no 

caso vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1016481-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. FRIES & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KLIPPEL BUENO OAB - 23791-/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA:"(...) Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por M. FRIES & CIA LTDA. Em petição 

de fl. 53 (processo em PDF) a parte autora informa a sua desistência no 

prosseguimento da lide. Tendo a parte autora se manifestado pela 

desistência de exercício de seu direito de ação antes mesmo da citação 

do requerido, cabe ao magistrado promover a sua homologação e extinguir 

o processo sem análise do mérito. Isso posto, nos termos da 

fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência da parte autora no 

prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no 

caso vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1024030-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USINAS ITAMARATI S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA ELAINE DE OLIVEIRA OAB - 197618-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: "(...)Trata-se de 

mandado de segurança impetrado por USINAS ITAMARATY S/A, em face 

de ato administrativo praticado pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL EM CUIABÁ. Sendo a autoridade coatora da alçada Federal, a 

competência para análise e julgamento do presente feito é da Justiça 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. Todavia, em virtude da 

impossibilidade de remessa do processo digital por meio eletrônico, a 

extinção do feito pela ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Isso posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, IV, do NCPC. Sem 

custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no caso vertente. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017938-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ALIANCA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - 6762-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: Diante do exposto, 

para o STF, o Mandado de Segurança é uma Ação conferida em benefício 

do cidadão contra o Estado e, portanto, não gera direito à autoridade 

pública coatora de ver o mérito da questão resolvido, razão pela qual 

desnecessária sua intimação para se manifestar sobre o pedido, mesmo já 

notificado para apresentar informações. In casu, ocorreu a perda do 

interesse no prosseguimento do feito. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso VIII, do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014850-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

CENTRO MEDICO ATENAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - 0019145-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, de 

modo a assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, devendo ser 

ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se 

abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do 

ICMS que incide sobre o denominado “CONSUMO TUSD”, concernente as 

Unidades Consumidoras Nº 6/1508393-4, 6/799285-2 e 6/371626-3. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º, do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017779-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 40 de 64



Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA:''(...) Pelo exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, de 

modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser 

ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se 

abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do 

ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD 

e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, concernente 

as Unidades Consumidoras Nº UC nº. 6/1310230-6, 6/476766-1, 

6/51557-7, 6/480760-8, 6/478257-9, 6/970235-8, 6/27714-5, 6/475852-0, 

6/712624-6, 6/537328-7, 6/485917-9, 6/742158-9, 6/881588-8, 

6/778326-9, 6/10944-7, 6/602452-5, 6/1284934-5, 6/1739086-5, 

6/1062242-1, 6/1968831-6, 6/529870-8, 6/518366-0, 6/21343-9, 

6/647748-3, 6/975166-0, 6/779711-1, 6/1672986-5, 6/556211-1, 

6/1992602-1, 6/19241-9, 6/53922-1, 6/685431-9, 6/546588-5, 

6/1331631-0, 6/1317964-3, 6/1340699-6, 6/8421-0, 6/1151005-4, 

6/512279-1, 6/1732250-4, 6/967623-0, 6/496065-4, 6/482989-1, 

6/175628-7, 6/185047-2, 6/2112756-8, 6/1491215-8, 6/2127829-6, 

6/2159137-5, 6/2153936-6, 6/996409-9, 6/171242-1, 6/2283406-3, 

6/2234518-5, 6/17246-0, 6/1048302-2, 6/2245690-9, 6/610274-3, 

6/2195797-2, 6/108549-7, 6/1034924-9, 6/94683-0, 6/109192-5. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do 

que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de 

acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C.''OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018498-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - 2286-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA:''(...) Pelo exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, de 

modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser 

ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se 

abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do 

ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD 

e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, concernente 

a Unidade Consumidora Nº 6/305792-4. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C.'' OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014369-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA DO CORPO CONFECCOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - 16738-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está transcrita abaixo. SENTENÇA:''(...) Pelo exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, de 

modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser 

ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se 

abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do 

ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD 

e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, concernente 

as Unidades Consumidoras Nº 6/262726-3 e 6/262727-1. Extraia-se cópia 

desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz 

a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C.'' OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023248-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANANEL COSTA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARITANA INDIGENA DO BRASIL DE ALMEIDA OAB - 12734-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos, bem como, 

PARA SE MANIFESTAR SE HÁ INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018645-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - 5300-B/MT (ADVOGADO)

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - 14442-B/MT 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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. DECISÃO: Diante 

dessas constatações, não é possível o acolhimento da parte, pois ausente 

o requisito autorizador da medida. Nestas considerações, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000499-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ALICE DA SILVA FORMIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - 21794-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: ''(...)Diante do exposto, com 

respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei 

n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, indefiro o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos 

exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Por outro lado, ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). 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, querendo, contestar no prazo legal, devendo, no 

mesmo prazo, informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a 

requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data 

do eventual pagamento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.'' 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022600-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANNE MARIA LIMA CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - 0009769-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos, bem como, 

PARA SE MANIFESTAR SE HÁ INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022869-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER PEREIRA DA SILVA (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):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos, bem como, 

PARA SE MANIFESTAR SE HÁ INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023206-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - 12635-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos, bem como, 

PARA SE MANIFESTAR SE HÁ INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023545-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREMAR ROBERTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - 0019793-A/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (REQUERIDO)

GABINETE DO GOVERNADOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos, bem como, 

PARA SE MANIFESTAR SE HÁ INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021797-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LA PROVENCE VIE DECORACOES EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - 0011354-A/MT 

(ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - 9874-B/MT (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - 15548-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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. DECISÃO:Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35da ENFAM). 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. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ
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Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019843-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - 21649-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019843-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: BOAVENTURA RODRIGUES 

MACIEL IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. 

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL impetrou o presente mandado de 

segurança c/c pedido de liminar contra ato da DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face a 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT 

que não dispõe de personalidade jurídica própria. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar autoridade 

coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021678-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR REOLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - 0015129-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 26 de 

janeiro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº 

DO PROCESSO: 1021678-89.2016.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 5ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-22 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504954-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE ALMEIDA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - 0004811-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504568-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO CERILO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - 17532-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-241 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002894-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BENEDITA DA CRUZ FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - 18345-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003552-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY ALVES PEQUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1012528-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENIR NUNES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003554-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-241 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001853-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ADRIANO MARQUESI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - 0007344-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004464-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER CINTRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO)

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - 0010833-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009235-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA BERTOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-22 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000006-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - 0004811-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008463-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017742-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MENDES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003779-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARAUJO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-241 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005429-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA MARQUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-22 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009759-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURISMAX DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - 0004811-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-241 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1012588-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - 0018314-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ
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Processo Número: 1008460-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-241 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011158-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - 0007355-S/MT (ADVOGADO)

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - 20519-O/MT (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - 21705-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011509-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - 9697-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1012523-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA OLIVEIRA (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):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009510-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ORLANDA DE MORAES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - 18345-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-241 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004188-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIR CALCIOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014205-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014732-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - 12635-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004480-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA CRISTIANE ARFELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - 0010833-A/MT (ADVOGADO)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019335-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - 0008032-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 26 de 

janeiro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº 

DO PROCESSO: 1019335-23.2016.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 5ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017333-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 26 de 

janeiro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº 

DO PROCESSO: 1017333-80.2016.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 5ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-120 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000827-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO-MT SAÚDE (IMPETRADO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1000827-92.2017.8.11.0041 

Vistos, em substituição legal. Intime-se a parte Autora para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo acostar aos autos prova da 

negativa da autoridade apontada como coatora em custear o tratamento 

médico o qual está sendo submetida. Ainda, tendo em vista que a Autora 

impetrou o presente Mandado de Segurança, mas promoveu uma 

miscelânea com o rito de procedimento comum, determino que proceda 

com a retificação do rito utilizado na presente demanda, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme o art. 321, parágrafo único do CPC/2015. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2017. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Decisão

Número do Processo: 10776-14.2016.811.0003

CÓDIGO: 847942

Espécie: Licença-prêmio

Parte Autora: Sonia Maria Barros Duarte

INTIMAÇÃO/Decisão: ...No presente caso, verifico que a requerente faz 

jus ao benefício, que preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 

109, da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme 

certidão constante nos atos (fls. 04). Pelo exposto, DEFIRO o pleito, 

concedo 03 (três) meses de licença-prêmio a servidora Sonia Maria 

Barros Duarte, matrícula nº. 4099, Analista Judiciária do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, referente ao quinquênio de 30.07.10.2010 a 

30.07.2015, condicionando o usufruto à conveniência do serviço. 

Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, de dezembro de 2016. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah-Juiz de Direito Diretor do Foro.

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005740-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - 0005134-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RONILDO JOSE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Rondonópolis/MT, 26 de janeiro de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO para pagamento de diligências, face à 

inexistência de comprovante de pagamento de diligências para 

cumprimento do Mandado de Citação, IMPULSIONO estes autos para o fim 

de proceder com a INTIMAÇÃO do procurador do autor para efetuar 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado na conta corrente nº 43.746-8, agência 0551-7 no Banco do 

Brasil S/A. Conforme item 3.3.7 da CNGC e orientação da Central de 

Mandados, só serão aceitos depósitos bancários e apresentação do 

original e uma cópia, não sendo aceito agendamentos ou transferências. 

Processo: 1005740-71.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 45.573,24; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA Parte Ré: EXECUTADO: RONILDO 

JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME, RONILDO JOSE CAMARGO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34106100

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1116 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003686-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - 0012009-A/MT 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - 0009172-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS
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PROCESSO Nº 1003686-35.2016.811.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL move em face 

de LOJAS AMERICANAS S.A. O executado realizou o pagamento do 

débito tributário, depositando os valores de R$ 4.935,84 (quatro mil 

novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 493,58 

(quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos). 

Intimado para manifestar-se a exequente requer o levantamento dos 

valores depositados (Id n° 4182219). É o relatório. Decido. Os depósitos 

realizados nos autos são suficientes para realizar a quitação de todo o 

débito tributário, conforme depósitos de Id n° 3660157 e 3676833. É certo 

que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a 

renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial (artigo 

924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Determino o levantamento do valor de R$ 5.429,42 (cinco mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), mediante 

alvará eletrônico, em favor da fazenda exequente, observando os dados 

bancários de Id n° 4182219. Após, intime-se o executado para, no prazo 

de 48h (quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena 

de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora, se houver. Não sendo efetuado o pagamento das 

custas, adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. Tudo 

cumprido, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, terça-feira, 29 

de novembro 2016. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000279-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR LOPES (AUTOR)

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - 0005759-A/MT (ADVOGADO)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - 0007394-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TYAGO COSTA BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000279-82.2016.8.11.0015 Cuida-se de emenda à 

inicial, juntada no Id 4368377, com pedido de reconsideração da análise da 

tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido promova a 

transferência de propriedade do veículo, junto ao Detran. DECIDO. 

Inicialmente, recebo a petição juntada no Id 4368377 como emenda à 

inicial, uma vez que os requerentes retificaram a obrigação de fazer, 

atribuindo-a ao requerido, a fim de que promova a transferência de 

propriedade do veículo objeto deste lide, junto ao Detran. Ademais, com a 

retificação da inicial, é de rigor o deferimento do pedido de tutela de 

urgência pleiteada, uma vez que presentes os requisitos legais 

autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015. Neste 

aspecto, verifica-se que os requerentes pleiteiam que o requerido seja 

compelido a proceder a transferência da propriedade do veículo objeto 

desta lide. Analisando os documentos que instruíram a exordial, 

notadamente o contrato de compra e venda de veículo usado, datado de 

18/03/2015, observo que restou demonstrado que o requerido adquiriu o 

veículo do segundo requerente,obtendo o certificado de registro de 

veículo e a autorização para transferência de propriedade, a qual está 

preenchida em favor do requerido. Ademais, da cópia do boletim de 

ocorrência juntado nos autos, verifico que o registro de furto e veículo foi 

comunicado no mês de novembro de 2015, ocasião em que o veículo 

estava naposse do requerido. Assim, há probabilidade do direito alegado 

na inicial, uma vez que, tendo o requerido adquirido o veículo, deve 

providenciar a transferencia da propriedade para si, notadamente quando 

recebeu o documento pertinente. De igual modo se faz presente o perigo 

de dano, já que a manutenção do registro do veículo em nome do primeiro 

requerent, gera impostos/tributos de sua responsabilidade que, mantendo 

inadimplente, causa nefastos efeitos na vida de qualquer indivíduo. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273, 

I, CPC – RECURSO PROVIDO. A presença da verossimilhança da 

alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar 

presentes para a concessão de tutela antecipada.” (TJ/MT, AI 39784/2014, 

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014). Posto isso, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do 

CPC, para o fim de determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda à transferência de propriedade do veículo objeto desta lide a 

seu favor, arcando com eventuais despesas existentes desde a data da 

aquisição do veículo (18/03/2015), até ulterior ordem judicial em contrário. 

No mais, cumpra-se o decisum constante no Id 3077601, com as 

providências necessárias para a realização da audiência para tentativa de 

conciliação designada e demais atos, observando o endereço indicado no 

Id 4151160. OBSERVE-SE QUE O MANDADO DE CITAÇÃO DEVE SER 

ACOMPANHADO, TAMBÉM, NA PETIÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000279-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

HEITOR LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - 0007394-O/MT (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - 0005759-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TYAGO COSTA BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000279-82.2016.8.11.0015 Cuida-se de emenda à 

inicial, juntada no Id 4368377, com pedido de reconsideração da análise da 

tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido promova a 

transferência de propriedade do veículo, junto ao Detran. DECIDO. 

Inicialmente, recebo a petição juntada no Id 4368377 como emenda à 

inicial, uma vez que os requerentes retificaram a obrigação de fazer, 

atribuindo-a ao requerido, a fim de que promova a transferência de 

propriedade do veículo objeto deste lide, junto ao Detran. Ademais, com a 

retificação da inicial, é de rigor o deferimento do pedido de tutela de 

urgência pleiteada, uma vez que presentes os requisitos legais 

autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015. Neste 

aspecto, verifica-se que os requerentes pleiteiam que o requerido seja 

compelido a proceder a transferência da propriedade do veículo objeto 

desta lide. Analisando os documentos que instruíram a exordial, 

notadamente o contrato de compra e venda de veículo usado, datado de 

18/03/2015, observo que restou demonstrado que o requerido adquiriu o 

veículo do segundo requerente,obtendo o certificado de registro de 

veículo e a autorização para transferência de propriedade, a qual está 

preenchida em favor do requerido. Ademais, da cópia do boletim de 

ocorrência juntado nos autos, verifico que o registro de furto e veículo foi 

comunicado no mês de novembro de 2015, ocasião em que o veículo 

estava naposse do requerido. Assim, há probabilidade do direito alegado 

na inicial, uma vez que, tendo o requerido adquirido o veículo, deve 

providenciar a transferencia da propriedade para si, notadamente quando 

recebeu o documento pertinente. De igual modo se faz presente o perigo 

de dano, já que a manutenção do registro do veículo em nome do primeiro 

requerent, gera impostos/tributos de sua responsabilidade que, mantendo 

inadimplente, causa nefastos efeitos na vida de qualquer indivíduo. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273, 

I, CPC – RECURSO PROVIDO. A presença da verossimilhança da 

alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar 

presentes para a concessão de tutela antecipada.” (TJ/MT, AI 39784/2014, 
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DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014). Posto isso, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do 

CPC, para o fim de determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda à transferência de propriedade do veículo objeto desta lide a 

seu favor, arcando com eventuais despesas existentes desde a data da 

aquisição do veículo (18/03/2015), até ulterior ordem judicial em contrário. 

No mais, cumpra-se o decisum constante no Id 3077601, com as 

providências necessárias para a realização da audiência para tentativa de 

conciliação designada e demais atos, observando o endereço indicado no 

Id 4151160. OBSERVE-SE QUE O MANDADO DE CITAÇÃO DEVE SER 

ACOMPANHADO, TAMBÉM, NA PETIÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. 

Intimem-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002599-08.2016.8.11.0015

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:

ADEMIR DAL PONT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Cuida-se de ação de busca e apreensão na qual a autora aduz, em 

síntese, que o réu integra o grupo de consórcio nº 4080/264, e, por força 

de contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo Marca: Chevrolet, 

Tipo: Utilitário, Modelo: S10 Executive 2.8, Chassi: 9bg138sj08c423248, 

Cor: Preta, Ano: 2007, Placa: JRG1092 e Renavan: 947797130. Por 

conseguinte e para assegurar o pagamento remanescente do consórcio, 

celebrou Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, deixando de 

pagar as respectivas prestações a partir de 12.01.2015, sendo que o 

débito, atualizado até a propositura da ação, perfaz o total de R$ 

19.340,80, conforme planilha de cálculo disposta na inicial. Em razão 

disso, requer a concessão de liminar de busca e apreensão do referido 

veículo e o seu depósito com um dos seus representantes legais da 

autora, pugnando ainda pela concessão dos benefícios do art. 212, § 2º, 

do CPC. É a síntese necessária. Decido. Em análise pormenorizada, 

verifica-se que o réu não foi notificado extrajudicialmente, pois, conforme 

se depreende do documento ID 4305482, o A.R. da correspondência 

enviada para esse mister foi devolvido com a alínea “endereço 

insuficiente”. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ (AgRg no 

REsp nº 1249864/SC. Julgado em 13.11.2012), “para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento” [sic]. Além disso, ao 

acessar o processo, o sistema informatizado PJE indica que “Não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1002599-08.2016.8.11.0015”. Nos termo do art. 2º, “caput”, do provimento 

nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu procurador, 

após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da Resolução 

n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover a 

vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, das 

despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no 

referido dispositivo legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à 

instituição financeira autora, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar 

a inicial, comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas 

e taxas judiciárias ao processo, bem como a instruindo com comprovante 

da notificação extrajudicial do réu. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de dezembro 

de 2016, Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-32 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001869-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTINTORES CAPITAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - 0021462-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. Z. FOMENTO MERCANTIL EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - 0009231-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

S I N O P  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o  n . 

1001869-94.2016.8.11.0015 Certifico que a contestação, foi protocolada 

no prazo legal, sendo assim, conforme autorizada pelo provimento 

56/2007 CGJ, remeto estes autos à intimação do autora a fim de que no 

prazo legal, querendo, apresente sua réplica. SINOP, 26 de janeiro de 

2017 ROSIMEIRY MORAES NUNES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-32 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001869-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTINTORES CAPITAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - 0021462-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. Z. FOMENTO MERCANTIL EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - 0009231-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

S I N O P  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o  n . 

1001869-94.2016.8.11.0015 Certifico que a contestação, foi protocolada 

no prazo legal, sendo assim, conforme autorizada pelo provimento 

56/2007 CGJ, remeto estes autos à intimação do autora a fim de que no 

prazo legal, querendo, apresente sua réplica. SINOP, 26 de janeiro de 

2017 ROSIMEIRY MORAES NUNES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002644-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIMPIO DO CARMO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o depósito do valor de R$ 42,00 (quarenta e dois), 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão, devendo o referido 

valor ser depositado na c/c 111318-6 agência 4270-6 CNPJ Nº 

00.179.036/0001-84 do Banco do Brasil S/A, em nome do fórum de Sinop 

Diligências, na forma do capítulo 3, Seção 3, item 3.3.7 da CNGC/MT e 

juntado comprovante ORIGINAL aos autos para as providências. SINOP , 

26 de janeiro de 2017. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Rosimeiry 

Moraes Nunes Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003051-18.2016.8.11.0015

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:

ARISTEU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 13.12.2016 pela Omni 

Financeira S/A contra Aristeu de Oliveira, todavia, ao acessar o processo, 
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o sistema informatizado PJE indica que “Não foi encontrada nenhuma guia 

vinculada ao número único: 1003051-18.2016.8.11.0015”. Conforme 

disposto no art. 2º, “caput”, do provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria 

parte, por intermédio de seu procurador, após a distribuição da inicial na 

forma do “caput” do art. 22 da Resolução n. 185/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça, deverá promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas, das taxas judiciárias, das despesas judiciais e 

da verba indenizatória do oficial de justiça ou despesas postais do 

processo eletrônico. Ademais, analisando detidamente os autos, 

verifica-se que não foi comprovada a mora do réu. Nos termos do art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, “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” [sic, g.n.]. Caso o devedor 

não seja localizado, é possível a comprovação da mora mediante protesto 

do título por edital, desde que esgotados os recursos para localizá-lo, 

consoante entendimento jurisprudencial do TJMS[1]. Na espécie, o 

paradeiro do réu não é desconhecido; pelo contrário, verifica-se apenas 

que seu endereço residencial está situado fora da área de entrega da 

Empresa Brasileira de Correios e Transportes – EBCT, consoante 

instrumento de protesto. Outrossim, para comprovação da mora do 

devedor, que está em lugar certo e determinado, caberia ao oficial de 

diligências do cartório cumprir a diligência de notifica-lo pessoalmente 

acerca do protesto. Posto isso, com fundamento no referido dispositivo 

legal c.c. arts. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 320 e 321, “caput”, do 

CPC, faculto à instituição financeira autora, em 15 (quinze) dias, emendar 

e complementar a inicial, comprovando a vinculação das guias de 

recolhimento das custas e taxas judiciárias ao processo e apresentando 

comprovando a notificação extrajudicial do réu. Intimem-se. Sinop/MT, 19 

de dezembro de 2016. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO DO TÍTULO E 

NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que sejam esgotados 

todos os meios de localização do devedor, fato este que não se encontra 

presente no caso” [sic, g.n.] – TJMS: Ap. nº 0800372-27.2015.8.12.0018, 

Des. Eduardo Machado Rocha, 3ª Câmara Cível, j. 22.6.2015, p. 25.6.2015.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003212-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - 0015484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. D. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Bv Financeira S/A 

Credito- Financiamento e Investimento contra Pedro Henrique da Cruz 

todavia, ao acessar o processo, o sistema informatizado PJE indica que 

“Não foi encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1003212-28.2016.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do 

provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no 

referido dispositivo legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à 

instituição financeira autora, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar 

a inicial, comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas 

e taxas judiciárias ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2016. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002975-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - 143801-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 12.12.2016 pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Admir Antonio Marca Junior, todavia, 

ao acessar o processo, o sistema informatizado PJE indica que “Não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1002975-91.2016.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do 

provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no 

referido dispositivo legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à 

instituição financeira autora, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar 

a inicial, comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas 

e taxas judiciárias ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2016. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002975-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - 143801-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 12.12.2016 pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Admir Antonio Marca Junior, todavia, 

ao acessar o processo, o sistema informatizado PJE indica que “Não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1002975-91.2016.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do 

provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no 

referido dispositivo legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à 

instituição financeira autora, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar 

a inicial, comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas 

e taxas judiciárias ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2016. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002975-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - 143801-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 12.12.2016 pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Admir Antonio Marca Junior, todavia, 

ao acessar o processo, o sistema informatizado PJE indica que “Não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1002975-91.2016.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do 

provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no 

referido dispositivo legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à 

instituição financeira autora, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar 
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a inicial, comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas 

e taxas judiciárias ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2016. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002975-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - 143801-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 12.12.2016 pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Admir Antonio Marca Junior, todavia, 

ao acessar o processo, o sistema informatizado PJE indica que “Não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1002975-91.2016.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do 

provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no 

referido dispositivo legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à 

instituição financeira autora, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar 

a inicial, comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas 

e taxas judiciárias ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2016. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-1707 2ª 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:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - 19753-O/MT (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - 0011063-A/MT (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - 0015884-A/MT (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - 11543-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1001105-11.2016.8.11.0015. Autores: Ciro dos Santos Rocha 

e José Altemir Ottoni. Réu: Pedro Pereira de Souza. Reporto-me à decisão 

proferida em 07.11.2016 (Doc. Id. 3646253), que declinou de competência 

em favor do juízo da 1ª Vara Cível local, determinando a remessa dos 

autos aquele juízo. Em 21.11.2016 (Doc. Id. 4146237), o juízo da 1ª Vara 

Cível facultou aos autores complementarem a inicial, comprovando que a 

fração de terras objeto da reintegração de posse “não está inserida na 

área que é objeto da ação reivindicatória nº 4419-89.2010.811.0015” [sic]. 

Os autores se manifestaram em 14.12.2016 (Doc. Id. 4481007), no sentido 

de que “a comprovação de 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...’, está presente no próprio teor 

da declaração prestada pelo arrendatário, Sr. Adair José Tomazi, frente a 

Autoridade Policial – BO nº 2016.322954 –, de que ‘...há alguns dias atrás 

o Sr. José Altemir Otoni perdeu uma ação judicial de reintegração de 

posse, ocorre que o comunicante planta em uma outra área vizinha 875 ha 

a 7 anos, porém nessa área não tem nenhuma ação em andamento com 

isso a vitima depositou na terra 50 toneladas de adubos 01818 Yara, 

ocorre que o Sr. Pedro Pereira pessoa que está com a ação contra José 

Altemir Otoni, este sentiu no direito e tirou todo adubo que estava na 

propriedade e levou a uma fazenda de um vizinho de nome Ari Hoffmaann 

e lá deixou o produto...” [sic, Doc. Id. 4481007, f. 04]. Em 16.12.2016 (Doc. 

Id. 4487309), o juízo da 1ª Vara Cível local determinou a devolução dos 

autos a este juízo “para regular processamento e julgamento na jurisdição 

em que foi originalmente ajuizado, deixando de suscitar o conflito negativo 

de competência em observância ao princípio da celeridade processual”, 

sob o argumento de que “não há que se falar em conexão, tampouco se 

vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes, haja vista que os limites 

das áreas sub judice são diversos e neste feito se imputa a prática de 

esbulho por pessoa que não compõe nenhum dos polos processuais dos 

feitos que tramitam por esta Vara” [sic]. Por fim, em 16.01.2017 (Doc. Id. 

4594412), os autores aduziram que o pedido liminar ainda não foi 

apreciado e “os registros de consulta de terceiros aos autos, na 

plataforma PJE, atestam o monitoramento dos autos pelo advogado, Dr. 

Diogo, filho do réu, na presente ação de reintegração de posse” [sic, doc. 

Id. 4594412, f. 03], requerendo a juntada de “laudo técnico de localização” 

da fração de terras “sub judice” e a apreciação do pedido de reintegração 

de posse. É a síntese necessária. Decido. Compulsando os autos, 

constata-se que o juízo da 1ª Vara Cível local, ao invés de suscitar conflito 

negativo de competência, determinou a “devolução” dos autos ao juízo da 

2ª Vara Cível. Dessume-se, também, que assiste razão aos autores 

quanto à pendência de análise do pedido de reintegração de posse 

formulado na inicial – em 27.10.2016 –, não se mostrando razoável que o 

seu pleito seja apreciado somente após dirimida a questão acerca da 

competência jurisdicional. Pois bem. Em consulta ao sistema informatizado 

de dados “Apolo”, constata-se que em 12.8.2014, Edison Martins Gomes 

ajuizou ação reivindicatória c.c. indenizatória em face de José Altemir 

Ottoni (autor desta ação), Beatriz Lauxen Ottoni, Reneu Jacob Lerner e 

Bernadete Lerner – distribuída perante o juízo da 1ª Vara Cível local sob o 

cód. 125206 – na qual ele afirma, expressamente[1], ser o proprietário do 

imóvel rural (área de terras) descrito na matrícula nº 1.068 do CRI local. A 

referida ação reivindicatória c.c. indenizatória ensejou a oposição de 03 

(três) Embargos de Terceiros, quais sejam, códs. 275747 (opostos em 

31.8.2016 por João Alveri Ottoni Junior em face de Edison Martins Gomes), 

276130 (opostos em 02.9.2016 por Adair José Tomazi e Ildo Botton em 

face de Edison Martins Gomes) e 277031 (opostos em 13.9.2016 por Ciro 

dos Santos Rocha, autor desta ação, em face de Edison Martins Gomes). 

A fração de terras objeto dos embargos de terceiro cód. 277031 (em 

trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível local) é exatamente a mesma que 

os autores pretendem a reintegração de posse com esta ação, consoante 

se depreende das coordenadas geográficas constantes das petições 

iniciais deste (Doc. Id. 3290422, f. 03) e daquele processo (Doc. Id. 

3290772, f. 04). Nos referido Embargos de Terceiro (Cód. 277031), Ciro 

dos Santos Rocha também formulou pedido liminar de reintegração de 

posse sobre o imóvel rural (área de terras) “sub judice”, o qual foi 

indeferido em 17.10.016, sendo a decisão ratificada monocraticamente em 

10.10.2016 pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, relatora no 

AI nº 1002060-87.2016.8.11.0000, sob o seguinte fundamento: “a cada dia 

que passa uma nova versão sobre os fatos é trazida ao judiciário com 

protagonistas diferentes, o que deixa mais dúvidas do que certeza quanto 

ao real direito resta desta ou daquela parte” e “há mais de uma década o 

agravado Edison Martins Gomes vem litigiando com José Altemir Ottoni e 

Outros, tendo inicialmente ajuizado medida cautelar de antecipação de 

prova e, posteriormente, medida cautelar de sequestro e ação 

reivindicatória, sem contar que neste intervalo de tempo duas ações de 

usucapião foram ajuizadas, sem sucesso” [sic]. Assim, em que pesem as 

razões esposadas, resta caracterizada a ausência de interesse 

processual dos autores quanto ao pedido de reintegração de posse de 

imóvel rural (área de terras), pois pretendem, em verdade, revolver 

matéria já discutida nos autos cód. 277031 e no AI nº 

1002060-87.2016.8.11.0000, sendo sua irresignação passível de recurso 

próprio. Por conseguinte, revela-se precipitada e inoportuna a decisão que 

defere o pedido liminar de reintegração de posse formulado na inicial, além 

de caracterizar nítida afronta à decisão monocrática susomencioanda. 

Não obstante, sem muito esforço de exegese, dessume-se que é 

imperiosa a reunião dos processos, sobretudo para se evitar decisões 

judiciais conflitantes, em consonância com o art. 55, § 3º, do CPC – “serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles” [sic, g.n.]. Isto porque a 

fração de terras “sub judice” integra o imóvel rural (área de terras) 

descrito na matrícula nº 1.068 do CRI local, o qual é objeto de 05 (cinco) 

processos (estes autos, processo cód. 125206 e Embargos de Terceiro 

códs. 275747, 276130, e 277031), restando evidente a possibilidade de 

decisões conflitantes por juízos diversos. Quanto à reunião de processos, 

nos termos dos arts. 58 e 59 do mesmo código, “a reunião das ações 

propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente”, e que “o registro ou a distribuição da petição inicial 
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torna prevento o juízo” [sic]. Na espécie, considerando que os embargos 

de terceiro (Cód. 277031) foram distribuídos perante o juízo da 1ª Vara 

Cível local em 13.9.2016 e que esta ação de reintegração de posse (nº 

1001105-11.2016.8.11.0015) foi distribuída perante o juízo da 2ª Vara cível 

somente em 27.10.2016, resta caracterizada a prevenção daquele juízo, 

nos termos dos referidos dispositivos legais. Posto isso, carecendo os 

autores de interesse processual, ao menos por ora, indefiro o pedido 

liminar de reintegração de posse e, diante do teor da decisão proferida em 

16.12.2016 (Doc. Id. 4487309) pelo juízo da 1ª Vara Cível local, à luz dos 

arts. 66, II, parágrafo único c.c. 951, “caput” e 953, I, do mesmo código, 

suscito conflito negativo de competência ao Presidente do TJMT[2], para 

definir o juízo competente para processar e julgar a presente ação de 

reintegração de posse nº 1001105-11.2016.8.11.0015. Cumpra-se e 

intimem-se. Sinop/MT, 20 de janeiro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito [1] “Ultrapassadas essas questões procedimentais, importante 

passar à analise dos elementos fáticos que tem por substrato, o fato do 

autor ser o legítimo proprietário do imóvel rural matriculado sob o n. 1.068, 

perante o 1ª Ofício do serviço Notarial e Registral de Sinop/MT, com uma 

área de 2.420 (dois mil quatrocentos e vinte) hectares, situado num lugar 

denominado Lote Claro, que contém por marcos os seguintes limites e 

confrontações: ‘inicia-se na margem direita do rio Tartaruga, também 

conhecido por Manitsaua Missu, na coordenada geográfica 55º05’19’’W e 

12º04’13’’E, sendo MP I deste ponto segue no abaixo acompanhando o 

leito do rio tendo este como divisa natural até o MP II na coordenada 

geográfica 55º04’47’’W e 12º02’47’’E e deste ponto segue pelo picadão 

divisora com Roque Garglione, com rumo magnético NW-SE 41º30’, com 

distância de 1.500 metros até encontrar o MP III no canto, na confrontação 

com Darci Cisneiro, na coordenada geográfica 55º00’20’’W e 12º05’56’’E, e 

deste ponto segue com rumo magnético de NE-SE 41º30’ com distância de 

3.385 metros onde vai se encontrar com o MP IV na coordenada 

geográfica 55º01’11’’W e 12º 07’34’’ e confrontando com as terras de 

Darci Cisneiro e Leonel Vessoni que divisando com este com o rumo 

magnético NW-SE 40º00’, com a distância de 7.770 metros, até encontrar 

o ponto inicial por onde termina” [sic, Doc. Id. 3290821, fls. 08/09]. [2] “7. 

Competência para dirimir o conflito. TJ. Compete ao TJ estadual dirimir 

conflito de competência havido entre: a) juízes de direito de primeiro grau 

do Estado (...) 8. Forma de Instauração. O conflito deve ser instaurado por 

petição dirigida ao presidente do tribunal competente para dirimi-lo, 

devidamente fundamentada e instruída com os documentos 

comprobatórios do alegado” [sic] – NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA 

DE ANDRADE NERY – Comentários ao Código de Processo Civil. São 

Paulo: RT/2015. págs. 1.884/1.885.

Intimação Classe: CNJ-228 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002860-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - 0019731-A/MT (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - 20240-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Tutela Cautelar nº 1000785-58.2016.8.11.0015. Requerente: Dalila dos 

Santos Leite. Requerida: Colonizadora Sinop S/A. Cuida-se de tutela 

cautelar de exibição de documento ajuizada em 07.12.2016 via sistema 

informatizado “PJe”, à qual a requerente atribuiu o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), porém, alegando não possuir condições de efetuar o 

recolhimento das custas e taxas processuais, requer os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Todavia, em que pesem as razões 

esposadas pela requerente, a simples declaração formal de que não 

possui condições de pagar as custas processuais não é absoluta, 

podendo ser relativizada diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: 

AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª 

Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar o disposto 

no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que o pedido da requerente foi 

embasado somente em singela declaração de hipossuficiência econômica 

(Doc. Id. 4357569), não havendo nos autos documentos que comprovem a 

sua real situação financeira. Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”) c.c. 321, 

“caput”, do CPC e em observância às orientações da CGJ (ofícios 

circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pela requerente, por não estar 

comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de recolhimento 

das custas e taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de janeiro de 

2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002402-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - 0018660-A/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Execução nº 1002402-53.2016.8.11.0015. Exequente: Adama Brasil S/A. 

Executada: Geci Maciel Costa. Reporto-me à decisão proferida em 

30.11.2016 (Doc. Id. 4301102), que facultou à exequente, em 15 (quinze) 

dias, complementar a inicial comprovando a vinculação das guias de 

recolhimento das custas e taxas judiciais ao processo, tendo ela, em 

08.12.2016 (Doc. Id. 4363318), se limitado a afirmar que “não consta do 

sistema informatizado PJe qualquer tipo de opção para vinculação de guia 

de custas, de modo que não há como cumprir a determinação deste juízo” 

[sic]. Todavia, em que pesem as razões esposadas pela exequente, a 

vinculação das guias de recolhimento das custas e taxas processuais é 

dever da parte, nos termos do art. 2º, “caput”, do provimento nº 

22/2016-CGJ/MT e imprescindível para o prosseguimento da ação, sendo 

que tal procedimento vem sendo realizado em todos os processos 

ajuizados através do sistema informatizado “PJe”, com exceção daqueles 

que tramitam sob o pátio da assistência judiciária gratuita. Eventuais 

inovações da tecnologia e dos sistemas informatizados não eximem a 

parte de promover os atos e diligências que lhe competem. Diante do 

exposto, em observância aos princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e considerando o valor atribuído à causa (R$ 

2.000.000,00 – dois milhões de reais), à luz do art. 485, III e § 1º, do CPC, 

determino a intimação pessoal da exequente para, em 05 (cinco) dias, 

promover os atos e diligências que lhe competem, comprovando a 

vinculação das guias de recolhimento das custas e taxas processuais, 

sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de janeiro de 

2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-92 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001327-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ERVINO OSORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - 0020423-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MINOHALA KATO (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1001327-76.2016.8.11.0015. Autor: João Ervino Osório. Réu: 

Sandro Minohala Kato. Reporto-me à decisão proferida em 24.11.2016 

(Doc. Id. 4167641), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita 

do autor, facultando-lhe complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais, o que foi cumprido em 

01.12.2016 (Docs. Id. 4307366 e 4307566). Trata-se de ação de despejo 

ajuizada em 04.11.2016 através do sistema informatizado “PJe”, na qual o 

autor aduz, em síntese, ser proprietário do imóvel urbano (sala comercial) 

situado à Av. dos Jacarandás, nº 3205, centro, no município de Sinop/MT 

e que em 27.6.2002, por intermédio da Imobiliária Dias, celebrou com o réu 

Sandro Minohala Kato um contrato de locação não residencial, por prazo 

determinado de 12 (doze) meses, com aluguel no valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais), sendo reajustado em 21.12.2011, para R$ 1.375,38 (um 

mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), “onde até a 

presente data o contrato esta correndo por prazo indeterminado” [sic, 

Doc. Id. 3331691]. Porém, “desde a assinatura do contrato, o locatário se 

mostrou mal pagador, sendo que de forma reiterada acabava por atrasar 

os alugueis em alguns meses, e realizava o pagamento destes 

posteriormente, após insistências cobranças por parte da administradora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 53 de 64



e do proprietário” e “desde o mês 03/2016, o locatário não realiza os 

respectivos pagamentos dos alugueis, ou seja, está em atraso por 8 

meses!!! E apesar das diversas tentativas de cobrança e de propostas 

para a solução da divida, o locador até então não teve satisfeita sua 

pretensão quanto aos pagamentos, onde a divida atualmente no valor de 

R$ 16.643,27 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e 

sete centavos)” [sic, Doc. Id. 3331691]. Em razão disso, requer os 

benefícios do art. 71, “caput”, da Lei nº 10.741/2003, o despejo liminar do 

réu (art. 59, § 1º, da Lei de Locação), e sua citação “para pagar a divida 

no valor de R$ 17.622,41 (dezessete mil seiscentos e vinte e dois reais e 

quarenta e um centavos), referente aos valores de aluguel (R$ 16.643,27) 

e as contas de luz em atraso que estão no nome do locador (R$ 979,14)” 

[sic, Doc. Id. 3331691]. É a síntese necessária. Decido. De início, 

considerando que o autor nasceu em 29.7.1941 e conta atualmente com 

75 (setenta e cinco) anos de idade, concedo-lhe os benefícios do art. 71, 

“caput”, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Quanto ao pedido de 

despejo liminar, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os 

encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo 

estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao 

vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no 

contrato, bem como pagar as despesas de telefone e de consumo de 

força, luz e gás, água e esgoto, nos termos do art. 23, I e VIII, da Lei nº 

8.245/91. Na espécie, o inadimplemento do réu está comprovado pelas 

faturas de energia elétrica (Doc. Id. 3331910) e pelas notificações 

extrajudiciais (Docs. Id. 3331922, 3331936 e 3331942), possibilitando a 

rescisão do contrato de locação, nos termos do art. 9º, III, da Lei de 

Locação. Conforme disposto no art. 59, § 1º, IX, do mesmo diploma legal, 

conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

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

tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37 por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

do motivo. O contrato de locação de bem imóvel é sinalagmático, ou seja, 

gera obrigação para ambas as partes, sendo que a permanência do réu 

no imóvel urbano (sala comercial) sem o pagamento dos alugueis 

avençados caracteriza nítido enriquecimento ilícito. Nessa situação, 

embora o autor tenha instruído a petição inicial apenas com a guia de 

depósito da caução, no valor de R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e 

cinquenta reais – Doc. Id. 3640581), em observância aos princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade, economia e celeridade processual, com 

fundamento nos arts. 9º, III c.c. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, defiro o 

pedido liminar formulado na inicial e determino ao réu Sandro Minohala 

Kato, em 15 (quinze) dias, desocupar o imóvel urbano (sala comercial) 

situado à Av. dos Jacarandás, nº 3205, centro, no município de Sinop/MT, 

objeto do contrato de locação “sub judice”, ficando o cumprimento da 

medida condicionado à apresentação do comprovante de pagamento da 

guia de caução que instrui a inicial (Doc. Id. 3640581). Concomitantemente, 

cite-se o réu para os termos da ação. Em prosseguimento, à luz dos arts. 

79 da Lei nº 8.245/91 e 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para 11.7.2017 (terça-feira), às 16:00 horas. A audiência será realizada 

no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por conciliadores/mediadores 

credenciados, de acordo com a Resolução nº 125/2010-CNJ e 

normatização da Diretoria do Foro local. Em observância ao artigo 169, 

“caput”, e § 2º, 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 (oitenta reais), por hora de trabalho, cabendo ao autor, em 05 

(cinco) dias, antecipar a despesa, mediante depósito em conta judicial 

vinculada ao processo, mercê do artigo 82, § 1º, do CPC. Caso a sessão 

de conciliação exceda o período de 01 (uma) hora de duração, caberá ao 

autor, em 05 (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. Por fim, retifique-se no sistema informatizado “PJe” a 

anotação de que o processo tramita sob justiça gratuita, a qual foi 

indeferida em 24.11.2016 (Doc. Id. 4167641). Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 25 de janeiro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000371-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR ZEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS OAB - 46314-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR GUISSO (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1000371-26.2017.8.11.0015. Autor: Ilmar Zen. Réus: Camping 

Club Portal da Amazônia e Valdemar Guisso. Cuida-se de ação 

indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em 12.01.2017 através 

do sistema informatizado “PJe”, na qual o autor aduz, em síntese, que em 

1997 adquiriu da pessoa jurídica Camping Club Condomínio Residencial e 

Recreativo – Camping Club Portal da Amazônia o imóvel urbano lote nº 15, 

quadra nº 46, com área de 525 m² (quinhentos e vinte e cinco metros 

quadrados), situado à rua Joaninha, bairro Camping Club, em Sinop/MT e, 

em 30.3.2008, com anuência, supervisão e intermédio da ré, vendeu o 

terreno para Valdemar Guisso. No contrato de compra e venda, foi 

estipulado que “as despesas de condomínio, rede elétrica e outras 

despesas inerentes ao título e o lote seriam de responsabilidade do autor 

até a data da assinatura do termo, 30/03/2008, sendo cumprido pelo 

demandante, conforme devidamente expresso no referido termo. Em 

contrapartida, após tal data, os referidos encargos passariam a ser de 

responsabilidade do adquirente” [sic, Doc. Id. 4578220]. Todavia, os réus 

não cumpriram com as obrigações pactuadas e deixaram de regularizar a 

transferência da titularidade do IPTU do referido imóvel e, em janeiro de 

2016, o autor descobriu a existência de restrições de crédito lançadas 

junto ao seu nome, decorrentes do protesto nº 60118, lavrado em 

19/11/2014, no livro 638, folhas 67, junto ao 2º Ofício Extrajudicial da 

comarca de Sinop/MT, no valor de R$ 409,90 (quatrocentos e nove reais e 

noventa centavos), cuja credora é a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, 

sendo que “por tratar-se de urgência médica de risco de vida, o 

demandante viu0se obrigado a pagar o título protestado, valor referente ao 

IPTU de 2012/2013, que não eram de sua responsabilidade, para obter 

empréstimo para custear a cirurgia e demais despesas” e “o valor pago 

pelo demandante referente ao protesto foi de R$ 705,52 (setecentos e 

cinco reais e cinquenta centavos), conforme comprovantes anexos” [sic, 

Doc. Id. 4578220]. Em razão disso, requer, em sede de “tutela antecipada” 

[sic], que seja determinada a “expedição de ofício a Prefeitura Municipal de 

Sinop-MT, noticiando a existência da presente demanda, orientando a não 

mais lançar o IPTU do imóvel em questão em nome do requerente até o 

final da presente demanda, quando restará em definitivo provado que não 

é ele o responsável pelo pagamento do imposto” [sic, Doc. Id. 4585918]. 

No mérito, pugna pela condenação dos réus ao pagamento de indenização 

por danos morais e ao ressarcimento de R$ 705,52 (setecentos e cinco 

reais e cinquenta e dois centavos) “devidamente atualizados 

monetariamente com base no índice que melhor representar a alteração 

inflacionária, bem como a aplicação de juros remuneratórios” [sic]. A inicial 

veio instruída com termo de transferência de bem imóvel (lote) – contrato 

nº 848/97-14615, adendo contratual e recibo de pagamento (Doc. Id. 

4586024), demonstrativo de débitos de IPTU (Doc. Id. 4586039), 

instrumento de protesto de certidão de dívida ativa (Doc. Id. 4586082), 

comprovantes de pagamento (Doc. Id. 4586110), extrato de andamento 

processual da Execução Fiscal nº 14104-52.2012.811.0015 – Cód. 

178264 (6ª Vara cível local – Doc. Id. 4586123) e comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais (Doc. Id. 4587119). É a 

síntese necessária. Decido. Consta do adendo do contrato nº 848/97 – 

14615, in verbis: “5º O(s) comprador(es) passará(ão) a pagar os 

Impostos Municipais, Estaduais e ou Federais, independentemente das 

taxas previstas neste contrato. 6º IPTU’s do referido lote que estiverem em 

atraso junto a Prefeitura Municipal serão de responsabilidade do 

compromitente transferidor até o ano de 2007, ficando o mesmo 

compromissado a apresentar documentos da quitação de eventuais 

débitos existentes. 7º O sócio(s) adquirente(s) fica(m) responsável(eis) 

pelo pagamento do IPTU a partir da data da assinatura deste contrato, bem 

como providenciar a transferência da titularidade do IPTU junto ao setor 

competente da Prefeitura Municipal” [Doc. Id. 4586024, f. 05]. Denota-se, 

portanto, que assiste razão ao autor quanto ao inadimplemento contratual 

dos réus e a responsabilidade deles em promover a regularização da 

titularidade do IPTU junto à prefeitura Municipal local. Todavia, em que 

pesem as razões esposadas e a reprovabilidade da conduta dos réus, a 

Prefeitura Municipal de Sinop/MT não integra o polo passivo desta ação, 
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revelando-se precipitado e inoportuno o pedido de “antecipação de tutela” 

formulado na inicial. Ademais, a comunicação de existência da presente 

ação ao juízo da 6ª Vara local (Fazenda Pública) é medida que pode ser 

adotada pelo próprio autor e independentemente de determinação judicial. 

Não bastasse, eventual ilegitimidade passiva do autor para a cobrança de 

IPTU é matéria que deve ser arguida por ele junto ao juízo da 6ª Vara Cível 

local, na Execução Fiscal Cód. 178264 ou outra que eventualmente seja 

ajuizada em seu desfavor. Posto isso, ao menos por ora, indefiro o pedido 

de “antecipação de tutela” formulado na petição inicial e, em 

prosseguimento, à luz do art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para 04.7.2017 (terça-feira), às 15:00 horas, devendo os réus 

serem citados com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. A audiência 

será realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local. Em observância 

ao artigo 169, “caput”, e § 2º, 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 (oitenta reais), por hora de trabalho, 

cabendo ao autor, em 05 (cinco) dias, antecipar a despesa, mediante 

depósito em conta judicial vinculada ao processo, mercê do artigo 82, § 1º, 

do CPC. Caso a sessão de conciliação exceda o período de 01 (uma) hora 

de duração, caberá ao autor, em 05 (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. Cumpra-se e 

intimem-se. Sinop/MT, 19 de janeiro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000304-61.2017.8.11.0015
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Magistrado(s):
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Processo nº 1000304-61.2017.8.11.0015. Autora: Lucineia Gomes de 

Castro Stochera. Ré: Mobille Móveis Planejados Ltda – ME. Cuida-se de 

ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada em 11.01.2017 através do 

sistema informatizado “PJe”, na qual a autora aduz, em síntese, que em 

20.4.2016, celebrou com a ré um contrato de prestação de serviço de 

instalação de moveis planejados, no valor total de R$ 105.000,00 (cento e 

cinco mil reais). O referido montante deveria ser pago através de 02 

(duas) parcelas, sendo a primeira na data de celebração do contrato, no 

valor de R$ 56.141,00 (cinquenta e seis mil cento e quarenta e um reais) – 

01 (um) cheque (nº 2585, agência 0234 do Banco Bradesco) de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) e 23.1 gramas de ouro (equivalentes a R$ 

26.141,00) – e a segunda, com vencimento em 20.4.2017, representada 

através de uma nota promissória, no valor de R$ 48.859,00 (quarenta e 

oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais). Todavia, “após a instalação 

de parte dos móveis, fora visualizado e constatado pela requerente 

diversas avarias e instalações inadequadas, conforme fotos anexas, bem 

como fora observado danos causados no piso da residência no momento 

de instalação dos móveis. Diante da referida constatação, a requerente 

solicitou a requerida o reparo e instalação correta dos móveis para 

recebimento dos mesmos. A requerida, mesmo comunicada, nada 

procedeu. Os móveis entregues continuam com os defeitos de fabricação 

e instalação” e “como se não bastasse todo o ocorrido, ou seja, a 

instalação inadequada, associada à baixa qualidade e a falta de entrega 

de alguns móveis, as ameaças realizadas, as cobranças indevidas do 

saldo remanescente, (que registra-se, vencerá somente em 20.4.2017), a 

requerida agindo com má-fé e dolo, indevidamente e de forma fraudulenta, 

gerou em data de 16.12.2016 uma nota fiscal nº 000.000.298 série 003, no 

valor de R$ 26.141,00 (vinte e seis mil cento e quarenta e um reais), tendo 

como descrição do produto/serviço móveis para o quarto do casal e 

móveis para quarto do filho, (produtos que foram adquiridos na 

negociação em 20.4.2016), e tendo como destinatária a requerente, e 

ainda gerou um boleto bancário no referido valor, com vencimento em 

19.12.2016” [sic, Doc. Id. 4578220, fls. 05/07] e enviou o título para 

protesto junto ao 2º Ofício de Registro Civil – Tabelionato de Notas 

Pessoas Jurídicas e Protestos de Títulos da comarca de Sinop/MT. Em 

razão disso, requer a “antecipação de tutela provisória ‘inaudita altera 

parte’, determinando que a requerida não proceda quaisquer cobranças 

referentes à Nota Fiscal nº 000.000298, série 003 e título bancário 

gerados de forma indevida em 16.12.2016, e ainda que promova todos os 

atos necessários para sustação e baixa de protesto do referido título, o 

qual foi encaminhado a protesto pelo apontamento sob nº 36-09/01/2017, 

inclusive que seja oficiado o cartório do 2º Ofício de Sinop-MT, localizado 

na Rua das Nogueiras, nº 629, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de 

Sinop-MT, para que se abstenha de realizar quaisquer protestos 

referentes ao mencionado título” [sic, Doc. Id. 4578220, f. 20]. A inicial veio 

instruída com cópias digitalizadas do orçamento de prestação de serviços 

(Docs. Ids. 4578238 e 4578245), cheque nº 2585, agência 0234 do Banco 

Bradesco (R$ 30.000,00 – Doc. Id. 4578249), nota promissória (R$ 

48.859,00 – Doc. Id. 4578252), BOPJC 2016.381540 (Doc. Id. 4578256), 

notificação de determinação-PROCON (Doc. Id. 4578262), NF-e nº 

000.000.298 Série 003 e respectivo boleto bancário (Doc. Id. 4578267), 

notificação extrajudicial (Doc. Id. 4578275), apontamento 36-09/01/2017 e 

protesto (Doc. Id. 4578283), fotos dos móveis instalados (Docs. Id. 

4578953, 4578951, 4578956, 4578963) e comprovante de recolhimento 

das custas e taxas processuais (Doc. Id. 4603539). É a síntese 

necessária. Decido. Nos termos do art. 476, “caput”, do CC, nos contratos 

bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, 

pode exigir o implemento da do outro. Conforme alegado pela autora, o 

contrato de prestação de serviços de instalação de móveis planejados 

celebrado entre as partes, no valor de R$ 105.000,000 (cento e cinco mil 

reais), deveria ser pago em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira (R$ 

56.141,00) com vencimento na data de celebração do contrato (20.4.2016) 

e a segunda (R$ 48.859,00), com vencimento em 20.4.2017. Porém, 

consta da proposta manuscrita pelo sócio administrador da empresa ré, 

Tássio Rodrigues Barbosa (Doc. Id. 4578245) que os R$ 48.859,00 

(quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais) remanescentes 

deveriam ser pagos em 10 (dez) parcelas, e não mediante uma única 

parcela com vencimento em 20.4.2017. Na espécie, a autora não 

comprovou a alegada alteração na forma de pagamento, a compensação 

do cheque nº 2585, agência nº 0234 do Banco Bradesco, emitido em 

24.5.2016 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais – Doc. Id. 4578249) e a 

efetiva entrega dos 23.1 gramas de ouro. Ainda, o cheque (Doc. Id. 

4578249) e a nota promissória (Doc. Id. 4578252) que instruem a inicial 

não foram integralmente preenchidas, inexistindo nos autos elementos que 

comprovem sua ligação com a ré Mobille Móveis Planejados Ltda – ME. 

Assim, em que pesem as razões esposadas, a autora não se desincumbiu 

do ônus de comprovar o cumprimento de suas obrigações contratuais, 

revelando-se precipitada e inoportuna a decisão que determina a 

suspensão dos efeitos do protesto da nota promissória referente à nota 

fiscal nº 000.000.298 série 003, no valor de R$ 26.141,00 (vinte e seis mil 

cento e quarenta e um reais – apontamento nº 36-09/01/2017), sem, ao 

menos, oportunizar à ré o exercício do contraditório e ampla defesa, 

sobretudo considerando que sequer foram oferecidas ao juízo. Posto isso, 

diante da fragilidade das provas que instruem a inicial, ao menos por ora, 

indefiro o pedido de antecipação de tutela provisória e, em 

prosseguimento, à luz do art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para 04.7.2017 (terça-feira), às 14:00 horas, devendo a ré ser 

citada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. A audiência será 

realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local. Em observância 

ao artigo 169, “caput”, e § 2º, 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 (oitenta reais), por hora de trabalho, 

cabendo à autora, em 05 (cinco) dias, antecipar a despesa, mediante 

depósito em conta judicial vinculada ao processo, mercê do artigo 82, § 1º, 

do CPC. Caso a sessão de conciliação exceda o período de 01 (uma) hora 

de duração, caberá à autora, em 05 (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. Cumpra-se e 

intimem-se. Sinop/MT, 19 de janeiro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000203-24.2017.8.11.0015

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:

ODAIR JOSE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1000203-24.2017.8.11.0015. Autor: Itaú Unibanco Veículos 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Odair José Carvalho. Cuida-se 

de tutela cautelar de produção antecipada de provas ajuizada em 

10.01.2016 via sistema informatizado “PJe”, pelo Itaú Unibanco Veículos 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Odair José Carvalho. 

Todavia, ao acessar o processo, o sistema informatizado “PJe” indica que 

“Não foi encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1000203-24.2017.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do 

provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no 

referido dispositivo legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à 

instituição financeira autora, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar 

a inicial, comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas 

e taxas judiciárias ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de janeiro de 

2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000183-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR ANDRADE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - 0021803-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (RÉU)

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1000183-33.2017.8.11.0015. Autor: Júnior Cezar Andrade de 

Almeida. Ré: César Roberto Saes Rodrigues e Imobiliária Vieira e Prado 

Ltda - ME. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória 

ajuizada em 10.01.2017 através do sistema informatizado “PJe”, na qual o 

autor aduz, em síntese, que em 15.4.2016 celebrou com os réus um 

contrato de compra e venda de bem imóvel urbano, tendo por objeto o lote 

nº 07-A, Quadra 01, com área de 180 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) e edificada uma casa de alvenaria com 62 m² (sessenta e dois 

metros quadrados) de área construída, “a ser entregue até julho de 2016, 

podendo ser prorrogada por mais 30 dias” [sic, Doc. Id 4568408, f. 02], no 

valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Todavia, afirma 

que até a data de ajuizamento da ação os réus não lhe entregaram o 

imóvel urbano (casa) objeto do referido contrato, mesmo após formalizado 

processo administrativo (nº 51.007.001.16-0003793) junto ao Procon local. 

Na audiência administrativa, embora fixado novo prazo para entrega do 

imóvel (23.11.2016), os réus, novamente, não cumpriram com as 

obrigações pactuadas. Em razão disso, ajuizou a presente ação, 

requerendo os benefícios da assistência judiciária gratuita e “que, de 

forma antecipatória, arbitre multa diária de no mínimo R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) aos requeridos para que sirva de forma á forçarem a entregar o 

imóvel conforme consta no contrato firmado entre as partes, pois de todas 

as outras formas não foi possível um acordo” [sic, Doc. Id 4568408, f. 07]. 

É a síntese necessária. Decido. De início, considerando que o autor aufere 

um salário mensal de R$ 1.576,00 (um mil quinhentos e setenta e seis reais 

– Doc. Id. 4568402) e não possui bens materiais suficientes para ilidir a 

hipossuficiência financeira alegada (consoante consulta aos sistemas 

informatizados “Infojud” e “Renajud”), com fundamento nos arts. 5º, 

LXXIV, da CF c.c. 98, “caput”, do CPC, concedo-lhe os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de tutela de urgência, 

consta que o autor efetuou o pagamento da parcela inicial (R$ 6.000,00) e 

03 (três) parcelas mensais (maio, junho e julho de 2016) no valor de R$ 

1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais), porém, não foi comprovado o 

pagamento da parcela mensal referente ao mês de agosto/2016 e dos R$ 

112.280,00 (cento e doze mil duzentos e oitenta reais) remanescentes. 

Conforme disposto no art. 476, “caput”, do CC, nos contratos bilaterais, 

nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir 

o implemento da do outro. Assim, em que pesem as razões esposadas na 

inicial, revela-se precipitada e inoportuna a decisão que determina aos 

réus, antes mesmo de lhe oportunizar o exercício do contraditório e ampla 

defesa, entregarem um imóvel urbano (casa) ao autor, sobretudo 

considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC 

300, § 3º), pois não foi oferecida qualquer garantia ao juízo. Posto isso, 

em observância ao art. 300, § 3º, do CPC, ao menos por ora, indefiro o 

pedido de tutela antecipada e, à luz do art. 334, do CPC, designo audiência 

de conciliação para 04.7.2017 (terça-feira), às 13:00 horas, devendo os 

réus serem citados com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. A 

audiência será realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local. Em observância 

ao artigo 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 (oitenta reais) por hora de trabalho. 

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, 

em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 09/2016-CM c.c. 169, 

§ 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca do percentual de 

audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas câmaras 

privadas de mediação ou conciliadores credenciados), os honorários do 

mediador, dado à sua natureza de despesa processual, serão pagos ao 

final, pelo vencido. Caso vencido o autor, a despesa deverá ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso ou, havendo composição através da 

mediação, rateada entre as partes. Observe-se o disposto no artigo 334, §

§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 19 de janeiro de 

2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002685-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - 0017978-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1002685-76.2016.8.11.0015. Autor: Jorge Henrique de 

Oliveira. Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada em 02.12.2016 via sistema informatizado “PJe”, à qual o 

autor atribuiu o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porém, 

alegando não possuir condições de efetuar o recolhimento das custas e 

taxas processuais, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Todavia, em que pesem as razões esposadas pelo autor, a simples 

declaração formal de que não possui condições de pagar as custas 

processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do caso 

concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: 

Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na 

espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que, 

embora o pedido do autor tenha sido embasado em singela declaração de 

hipossuficiência econômica (Doc. Id. 4287285) e cópia de sua CTPS 

(Docs. Id. 4318515, 4318524, 4318541 e 4318550), o último contrato de 

trabalho registrado na sua carteira de trabalho foi rescindido em 

26.11.2013, não havendo nos autos documentos comprobatórios de sua 

real situação financeira. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 

5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”) c.c. 321, “caput”, 

do CPC e em observância às orientações da CGJ (ofícios circulares nº 

341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado pelo autor, por não estar comprovada sua 

hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial com o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de janeiro de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-183 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003209-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - 18563-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA BEDIN DE CARVALHO (REQUERIDO)

JOAO ALCIDES FERRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1003209-73.2016.8.11.0015. Autor: José Antônio de Oliveira. 

Réus: João Alcides Ferro de Carvalho e Juliana Bedin de Carvalho. 

Cuida-se de tutela cautelar de produção antecipada de provas ajuizada em 

16.12.2016 via sistema informatizado “PJe”, por José Antônio de Oliveira 

em face de João Alcides Ferro de Carvalho e Juliana Bedin de Carvalho. 

Todavia, ao acessar o processo, o sistema informatizado “PJe” indica que 

“Não foi encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1003209-73.2016.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do 

provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no 

referido dispositivo legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto ao 

autor, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar a inicial, 

comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas e taxas 

judiciárias ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de janeiro de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-183 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003446-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

GILMAR ANTONELLO BELLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - 0012565-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A V DE BIASSIO AGRICOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Tutela Cautelar nº 1003446-10.2016.8.11.0015. Requerentes: Gilmar 

Antonello Bellini e Maria Ivone Gonçalves Ribeiro. Requerida: A V de 

Biassio Agrícola EPP. Cuida-se de tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente para sustação de protesto, ajuizada em 21.12.2016 através 

do sistema informatizado “PJe”, por Gilmar Antonello Bellini e Maria Ivone 

Gonçalves Ribeiro em face de A V de Biassio Agrícola EPP, à qual os 

requerentes atribuíram o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Todavia, 

compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa está 

equivocado, pois, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controversa. Na espécie, a tutela cautelar tem por objeto a 

“sustação do protesto dos títulos emitidos pela requerida” [sic, Doc. Id. 

4532801], qual seja, a Nota Promissória nº 0003/2014, com vencimento em 

30.3.2016, apontamento nº 3-12/12/2016, no valor de R$ 282.328,85 

(duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e 

cinco centavos – Doc. Id. 4532806), devendo ser este o valor da causa, 

nos termos do art. 292, II, do CPC. Ademais, consta do sistema 

informatizado “PJe” que “Não foi encontrada nenhuma guia vinculada ao 

número único: 1003446-10.2016.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, 

“caput”, do provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio 

de seu procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do 

art. 22 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá 

promover a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas 

judiciárias, das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de 

justiça ou despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, em 

observância aos arts. 292, II, § 3º, 320 e 321, “caput”, do CPC, de ofício, 

corrijo o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) para R$ 282.328,85 

(duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e 

cinco centavos – Doc. Id. 4532806) e faculto aos requerentes, em 15 

(quinze) dias, complementarem a inicial, comprovando o recolhimento das 

custas e taxas judiciais complementares e a vinculação de todas as guias 

de pagamento (já recolhidas e complementares) ao processo. Intimem-se. 

Sinop/MT, 19 de janeiro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003351-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - 12930-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1003351-77.2016.8.11.0015. Autor: Agnaldo Santana. Réu: 

Levi de Almeida. Cuida-se de ação de rescisão contratual ajuizada em 

19.12.2016 através do sistema informatizado “PJe”, por Agnaldo Santana 

em face de Levi de Almeida, à qual o autor atribuiu o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Todavia, verifica-se que o valor atribuído à 

causa está equivocado, pois, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controversa. Na espécie, a ação tem por objeto a rescisão do 

contrato de compra e venda de bem imóvel rural (área de terras) no valor 

de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), devendo ser 

este o valor da causa. Ademais, consta do sistema informatizado “PJe” 

que “Não foi encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1003351-77.2016.8.11.0015”. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do 

provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais do processo eletrônico. Posto isso, em observância aos 

arts. 292, II, § 3º, 320 e 321, “caput”, do CPC, de ofício, corrijo o valor 

atribuído à causa (R$ 100.000,00) para R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais) e faculto ao autor, em 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial, comprovando o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares e a vinculação de todas as guias de pagamento 

(já recolhidas e complementares) ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 

de janeiro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000001-47.2017.8.11.0015

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:

ANTONIO MAGNO PINHEIRO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1000001-47.2017.8.11.0015. Autora: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Antônio Magno Pinheiro da Rocha. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada em 02.01.2017 através do sistema 

informatizado “PJe”, pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de 

Antônio Magno Pinheiro da Rocha, tendo por objeto o automóvel 

Chevrolet/Celta Hatch LT 1.0 VHC-E 8V Flex, ano/modelo 2014/2015, de 

cor prata, placa QBC 0651. Todavia, em 04.01.2017 (Doc. Id. 4554273), a 

instituição financeira manifestou-se pela desistência da ação, pugnando 

pela conseguinte extinção do processo. Na espécie, o réu sequer foi 

citado, razão pela qual a desistência da ação pela autora independe do 

seu consentimento (art. 485, § 4º, do CPC, a “contrario sensu”). Diante do 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII e § 3º, do CPC, homologo o 

pedido de desistência da ação formulado pela autora em 04.01.2017 (Doc. 

Id. 4554273) e declaro extinto o processo. À luz do disposto nos arts. 82, 

“caput” e 90, “caput”, do mesmo código, condeno a autora ao pagamento 

das custas e taxas processuais. P. R. I. C. Sinop/MT, 19 de janeiro de 
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2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003412-35.2016.8.11.0015

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:

PAULO ROBERTO BRAGA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Cuida-se de ação proposta por Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda., contra Paulo Roberto Braga Rodrigues, postulando a busca e 

apreensão do veículo Fiat, Modelo Strada Working, Chassi 

9BD578141E7799798, Placa: AYD772, contudo, em análise 

pormenorizada, verifica-se que o réu não foi notificado extrajudicialmente, 

pois, conforme se depreende do documento ID 4522818, o A.R. da 

correspondência enviada para esse mister foi devolvido com a alínea 

“mudou-se”. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, nestes 

casos e necessário que a realização da notificação extrajudicial seja 

realizada via edital, como forma de constituir o devedor em mora, o que e 

indispensável para propositura desta ação. Neste sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM EMBA RGOS DE DECLARACAO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSAO PELO DEC.-LEI 911/69. 

NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA . MUDANCA DE 

ENDERECO. INTIMACAO POR EDITAL. AUSENCIA. IRREGULARI DADE. 

DECISAO MONOCRATICA. AUSENCIA DE FATO NOVO.” Tendo sido a 

Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido no contrato e 

o aviso de recebimento devolvido com a informação de que e o devedor 

mudou-se, caberia ao autor promover a notificação extrajudicial editalícia e 

não propor, diretamente, a ação de busca e apreensão, vez que a 

comprovação da mora é indispensável.” [TJGO, Agravo de Instrumento nº 

19420-43.2015.8.09.0000, Relator: Des. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 

5ª Câmara Cível, j. 09.7.2015, p. 17.7.2015]. Além disso, ao acessar o 

processo, o sistema informatizado PJE indica que “Não foi encontrada 

nenhuma guia vinculada ao número único: 1003412-35.2016.8.11.0015”. 

Nos termo do art. 2º, “caput”, do provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria 

parte, por intermédio de seu procurador, após a distribuição da inicial na 

forma do “caput” do art. 22 da Resolução n. 185/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça, deverá promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas, das taxas judiciárias, das despesas judiciais e 

da verba indenizatória do oficial de justiça ou despesas postais do 

processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no referido dispositivo 

legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à instituição financeira 

autora, em 15 (quinze) dias, emendar e complementar a inicial, 

comprovando a vinculação das guias de recolhimento das custas e taxas 

judiciárias ao processo, bem como a instruindo com comprovante da 

notificação extrajudicial do réu. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2016. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000810-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA VILELA CABRAL ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERREIRA ANDRADE OAB - 20463-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FITIPALDI (RÉU)

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000810-71.2016.8.11.0015 Vistos etc. 

Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados. Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 23/02/2017, às 14h00min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Sinop/MT, 24 de outubro de 2016. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito em substituição legal

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

Processo Número: 1002925-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - 140055-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1002925-65.2016.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para juntar aos autos os seus atos constitutivos, no prazo de 

10 (dez) dias, de modo a demonstrar a regularidade da representação 

processual, bem como proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

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

Processo Número: 1002925-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - 140055-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1002925-65.2016.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para juntar aos autos os seus atos constitutivos, no prazo de 

10 (dez) dias, de modo a demonstrar a regularidade da representação 

processual, bem como proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-39 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004993-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

LEONARDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON CLEBER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 58 de 64



ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA OAB - 18974-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO FELIX DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

Vistos. I- Defiro o pedido de AJG (art. 98 do CPC). II- Nomeio inventariante 

a Sra. CASSIA REGINA DA SILVA, independentemente da lavratura de 

termo de qualquer espécie (art. 660 do CPC). III- Intime-se para 

cumprimento do disposto no art. 659 e seguintes do CPC, inclusive para 

trazer aos autos os seguintes documentos se os mesmos já não 

estiverem acostados: a) Relação e partilha amigável dos bens da de cujus; 

b) Certidões negativas das respectivas Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal em nome da de cujus; A certidão da Fazenda Pública 

Estadual deve ser a expedida pela PGE. C) Comprovação de isenção ou 

recolhimento do ITCD; D) Certidão negativa de Testamento. IV- Após as 

providências que cabem aos interessados, remeta-se à Fazenda Pública 

Estadual, para manifestação (§ 2º, do art. 659, do CPC). V- Intimem-se. VI- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-39 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004751-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL FREITAS DA FONSECA (REQUERENTE)

ILDETE DE FREITAS TRIGO (REQUERENTE)

RAQUEL DE FREITAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA OAB - 13931-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEAS ARAUJO DA FONSECA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

Vistos. I- Defiro o pedido de AJG (art. 98 do CPC). II- Sendo as partes 

maiores, capazes e estando em comum acordo quanto ao objeto da ação, 

converto o inventário em arrolamento e nomeio inventariante a Sra. ILDETE 

DE FREITAS TRIGO, independentemente da lavratura de termo de qualquer 

espécie (art. 660 do CPC). III- Intime-se para cumprimento do disposto no 

art. 659 e seguintes do CPC, inclusive para trazer aos autos os seguintes 

documentos, se os mesmos já não estiverem acostados: a) Relação e 

partilha amigável dos bens do de cujus; b) Certidões negativas das 

respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome da 

de cujus; A certidão da Fazenda Pública Estadual deve ser a expedida 

pela PGE. C) Comprovação de isenção ou recolhimento do ITCD; D) 

Certidão negativa de Testamento. IV- Após as providências que cabem 

aos interessados, remeta-se à Fazenda Pública Estadual, para 

manifestação (§ 2º, do art. 659, do CPC). V- Intimem-se. VI- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004720-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FEREIRA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - 4066-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM MACIEL (RÉU)

INACIA PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

VISTOS. Analisando a petição e documentos de IDs n. 4271779, 4271831 

e 4271867, verifica-se que a determinação de ID 3730417, NÃO FORA 

INTEGRALMENTE CUMPRIDA. Isso porque não fora anexada a 

PROCURAÇÃO corrigida nos termos dos artigos 105, §3º e 287 do CPC. 

Assim, oportunizo novamente a parte a EMENDA DA INICIAL, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, forte no ART. 321 DO 

CPC/2015. Intime-se. Às providências.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1420 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002291-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - 0003923-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. P. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002291-11.2016.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. intimar a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

andamento ao feito. V. Grande, 26 de janeiro de 2017 Nercy Anchieta 

Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001952-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SUELI BARRETO DIAS OAB - 264042-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA COSTA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Mandado 

Processo: 1001952-52.2016.8.11.0002 Certifico que de posse do 

Mandado de CITAÇÃO por Determinação do MM Juiz (º) (ª) de Direito da 2ª 

VARA DA FAMILIA E SUCESSÇÕES extraído dos autos acima mencionado, 

dirigir-me até Av. Verdão, Casa 1-40, Bairro Jd. Maringá II, Cidade de 

Várzea Grande/MT, onde não foi possível proceder a CITAÇÃO DE 

VANDA COSTA FERREIRA, em razão de encontrar a Casa fechada 

colhendo informação com vizinha Srª que disse chamar Valdecilva Paulina 

Silva, segundo a informante a requerida estar na Casa do cunhado dela no 

Bairro Jd. Gloria II, com o filho dela doente, e não sabe precisar o 

endereço correto. Faço a devolução do Mandado para os devidos fins. 

Dou Fé. Várzea Grande/MT, 12 de setembro de 2016. GERSON MENDES 

DE SOUZA Oficial de Justiça

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004355-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - 3520-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - 0011504-A/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1004355-91.2016.8.11.0002 AUTOR: PATRICIA APARECIDA FERREIRA 

RÉU: VALMIR VOLPATO Vistos etc. Considerando a r. decisão exarada 

pelo preclaro Juízo ad quem , em sede de liminar recursal (ID 4623767), 

intimem-se às partes, dando-lhes ciência da determinação. Expeça-se o 
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necessário para efetivação da medida arbitrada. Às urgentes 

providências.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004355-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - 3520-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - 0011504-A/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1004355-91.2016.8.11.0002 AUTOR: PATRICIA APARECIDA FERREIRA 

RÉU: VALMIR VOLPATO Vistos etc. Considerando a r. decisão exarada 

pelo preclaro Juízo ad quem , em sede de liminar recursal (ID 4623767), 

intimem-se às partes, dando-lhes ciência da determinação. Expeça-se o 

necessário para efetivação da medida arbitrada. Às urgentes 

providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001566-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - 19032-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO 

IMPULSIONAMENTO CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes para especificação 

das provas a serem produzidas. 26 de janeiro de 2017 EUCARIS TAQUES 

PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001566-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - 19032-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO 

IMPULSIONAMENTO CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes para especificação 

das provas a serem produzidas. 26 de janeiro de 2017 EUCARIS TAQUES 

PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004138-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DE ABREU LIMA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - 0012903-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

para impugnar a contestação 26 de janeiro de 2017 EUCARIS TAQUES 

PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001692-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LINO DE ASSIS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - 19463-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 0013431-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 26 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001692-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LINO DE ASSIS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - 19463-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 0013431-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 26 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-228 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000495-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - 19158-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 26 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-228 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000495-82.2016.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 60 de 64



Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - 19158-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 26 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-228 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000495-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - 19158-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 26 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-228 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000495-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - 19158-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 26 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-10980 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000447-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON SEBASTIAO LEITE DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - 19379-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - 0011087-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1000447-26.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES 

proposta por Odenilson Sebastião Leite de Moraes em face de 

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., nos termos do 

artigo 537, §3º, do NCPC. Intime-se o executado, através do advogado já 

constituído nos autos principais (Id. 416888), para que no prazo de 15 

(quinze) dias promova o pagamento do montante cumulado da multa a que 

foi condenado liminarmente, conforme planilha apresentada pelo 

exequente (artigo 537, §5º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem 

pagamento voluntário, o executado poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação independentemente de penhora ou nova intimação 

(artigo 536, §4º, do NCPC). Consigno que somente poderá ser levantado o 

montante referente as astreintes após o trânsito em julgado da sentença 

dos autos principais (Id. 416888), caso seja favorável à parte exequente, 

nos termos do art. 537, § 3º do CPC. No mais, digne-se esta secretaria a 

excluir os documentos de Id. 1626409 e 1626412, os quais são alheios ao 

presente feito. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 05 de agosto de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-10980 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000447-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON SEBASTIAO LEITE DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - 19379-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - 0011087-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1000447-26.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES 

proposta por Odenilson Sebastião Leite de Moraes em face de 

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., nos termos do 

artigo 537, §3º, do NCPC. Intime-se o executado, através do advogado já 

constituído nos autos principais (Id. 416888), para que no prazo de 15 

(quinze) dias promova o pagamento do montante cumulado da multa a que 

foi condenado liminarmente, conforme planilha apresentada pelo 

exequente (artigo 537, §5º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem 

pagamento voluntário, o executado poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação independentemente de penhora ou nova intimação 

(artigo 536, §4º, do NCPC). Consigno que somente poderá ser levantado o 

montante referente as astreintes após o trânsito em julgado da sentença 

dos autos principais (Id. 416888), caso seja favorável à parte exequente, 

nos termos do art. 537, § 3º do CPC. No mais, digne-se esta secretaria a 

excluir os documentos de Id. 1626409 e 1626412, os quais são alheios ao 

presente feito. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 05 de agosto de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-10980 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000447-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON SEBASTIAO LEITE DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - 19379-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - 0011087-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1000447-26.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES 

proposta por Odenilson Sebastião Leite de Moraes em face de 

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., nos termos do 

artigo 537, §3º, do NCPC. Intime-se o executado, através do advogado já 

constituído nos autos principais (Id. 416888), para que no prazo de 15 

(quinze) dias promova o pagamento do montante cumulado da multa a que 
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foi condenado liminarmente, conforme planilha apresentada pelo 

exequente (artigo 537, §5º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem 

pagamento voluntário, o executado poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação independentemente de penhora ou nova intimação 

(artigo 536, §4º, do NCPC). Consigno que somente poderá ser levantado o 

montante referente as astreintes após o trânsito em julgado da sentença 

dos autos principais (Id. 416888), caso seja favorável à parte exequente, 

nos termos do art. 537, § 3º do CPC. No mais, digne-se esta secretaria a 

excluir os documentos de Id. 1626409 e 1626412, os quais são alheios ao 

presente feito. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 05 de agosto de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002918-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ZANATA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - 0018838-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002918-15.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade 

Rural proposta por Celia Zanata Oliveira da Silva em face do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação 

foi proposta em desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda 

Pública. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 20 de outubro de 2016. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito Designado – Port. 

nº 387/2016/PRES

Intimação Classe: CNJ-92 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002628-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - 18058-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO SILVIO CORDEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - 12753-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002628-97.2016.8.11.0002 

AUTOR: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA RÉU: ANGELO SILVIO 

CORDEIRO Vistos etc. Trata-se de ação de despejo proposta por Antonio 

Rodrigues da Silva em desfavor de Angelo Silvio Cordeiro, todos 

devidamente qualificados nos autos. As partes informaram a celebração 

de acordo extrajudicial (Id. 3039502), requerendo a sua homologação. É o 

relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que 

os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. A ação não versa sobre direito indisponível. 

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo formulado no Id. 3039502, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, resolvo 

o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas a 

teor do art. 90, § 3º, do CPC e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em substituição legal Portaria 

nº 387/2016 - PRES

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Abenur Amurami de Siqueira OAB/MT 9.107, na qualidade de 

advogado do querelante Edson Arantes da Silva nos autos de 

Queixa-Crime código 203173 que move em desfavor de Carlos Alberto de 

Oliveira, para participar da audiência de Instrução e Julgamento designada 

no dia 14/6/2017, às 14h, na sede do Juizado Especial Criminal Unificado 

de Várzea Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001647-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDILEIA DO SOCORRO SOARES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação PJE: 

1001647-68.2016.8.11.0002. Certifico que, em cumprimento ao mandado 

expedido pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Direito bancário 

desta Comarca, extraído dos Autos acima mencionados, dirigi-me à 

Avenida Ciríaco Cândia (Avenida Mário Andreaza) nesta Comarca e, lá 

sendo, NÃO FOI POSSÍVEL APREENDER O BEM descrito no mandado, 

pois, percorrendo a mencionada avenida, este Oficial de Justiça não 

localizou o imóvel com a numeração 291. Dirigindo-me ao Condomínio Rubi, 

fui informado pela Srª. Ariane, porteira, que na listagem de moradores não 

consta nenhum morador com o nome da Requerida Lurdileia do Socorro 

Soares Souza e que na unidade 291 mora Aline Santana. Dirigindo-me ao 

Condomínio Esmeralda e, lá sendo, fui informado pela Srª. Rosileide, 

porteira, que que na listagem de moradores não consta nenhum morador 

com o nome da Requerida Lurdileia do Socorro Soares Souza e que na 

unidade 291 mora Elias e Flauto. Face ao exposto, devolvo o mandado à 

Secretaria para novos procedimentos. De todo o referido é verdade e dou 

fé. Várzea Grande/MT, 21 de dezembro de 2016. LUIZ MAXIMIANO DOS 

SANTOS NETO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000581-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - 0005308-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON CLARO DE CRISTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - 19028-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Número Processo 1000581-53.2016.8.11.0002 Certifico que em 

cumprimento ao presente mandado de BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, 

expedido nos autos supra mencionados, de posse do presente mandado, 
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dirigi-me até a Rua Bom Jesus, Loteamento Jardim América, Bairro 23 de 

Setembro, nesta cidade, e lá estando, percorri-a em toda a sua extensão, 

porém não localizei o veículo objeto da medida liminar deferida, nem a 

requerida TRANSCAL TRANSPORTES E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA, 

e nenhuma informação obtive em relação localização deles, razão pela 

qual não foi possível proceder a BUSCA APREENSÃO e demais atos 

determinados. Certifico ainda que tendo em vista esta oficial de justiça 

estar entrando de férias nesta data, não foi possível realizar novas 

diligências. Várzea Grande/MT, 9 de dezembro de 2016. AUXILIADORA 

LUIZA DE ASSUNCAO Oficial de Justiça

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 63 de 64



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994927/1/2017 Página 64 de 64


		2017-01-27T08:40:18-0300
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




