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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1269867 Nr: 27613-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORUM DA COMARCA 

DE PARANATINGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 PROCESSO N°: 27613-93.2017.811.0041 – CÓDIGO 1269867

Vistos, etc.

Tendo em vista que o Requerido é Oficial de Registro do 1º Ofício do 

Cartório de Paranatinga-MT, cujo processo enquadra-se na Lei 

6.940/1997, revogo a Portaria nº 039/2017-DF (fls. 36) e DESIGNO 

AUDIÊNCIA PARA O DIA 28/02/2018 ÀS 14:00H para oitiva da testemunha 

XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL qualificado nos autos da Carta Precatória 

autuada sob nº 27613-93.2017.811.004 – Código 1269867 extraída do 

Processo nº 1956-82.2013.811.0044 - Código 52747 oriunda da Comarca 

de Paranatinga-MT.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0727707-23.2017.8.11.000 - Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

WALTER FERREIRA PAES FILHO

ADVOGADO (A):

 EDUARDO METELLO - OAB/MT 3.932

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por WALTER FERREIRA PAES FILHO referente as Guias nº 57701 e 57702 

sob o fundamento de que os valores foram recolhidos com o intuito de 

adentrar com ação consensual de exoneração de pensão alimentícia, mas 

que houve acordo entre as partes no pedido efetivado na Central de 

Conciliação e Mediação de 1º Grau da Capital, inexistindo motivo da ação 

pelo procedimento ordinário.

 É o relatório. DECIDO.

 Em consulta aos documentos acostados, verifica-se de fato que houve a 

composição das partes em procedimento pré-processual registrado sob o 

nº 118835 com sentença homologatória proferida em 13/07/2017 (fls. 07).

 No entanto, as guias apresentadas pelo Requerente referem-se a outro 

Processo de nº 0034688-91.2014.8.11.004 – Ação ordinária de Alimentos, 

não obstante a desistência formulada teve trâmites judiciais entre o 

período de 30/07/2014 a 26/06/2015.

 Assim, o pedido não se trata de hipótese abrangida pela Instrução 

Normativa SCA nº 02/2011 uma vez que não se enquadra no conceito de 

valor recolhido indevidamente, em duplicidade ou a maior, nem mesmo de 

recolhimento sobre demanda pré-processual.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição dos valores referente às 

Guias nº 57701 e 57702.

 Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se o expediente.

 Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 587/2017-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017 e 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2016, pelo Gestor Administrativo II Márcia Maria 

Caldas D' Oliveira, do(a) Central da Administração da Comarca da Capital, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0729713-03.2017.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, matrícula 

nº. 8718, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Distribuição - Comarca 

da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Administração II, no período de 08/01/2018 a 17/01/2018 referente a 2017 

e 18/01/2018 a 27/01/2018 referente a 2016 (férias).

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

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

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 588/2017-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário Mariethy Steffania 

Rezende Veloso, do(a) Secretaria - 14ª Vara Criminal, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0729728-69.2017.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ADEILDE VIEIRA SANTANA, matrícula nº. 228, 

Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 14ª Vara Criminal - Comarca 

da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Judiciário Substituto, no período de 08/01/2018 a 27/01/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1235248 Nr: 16593-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial, bem assim da parte requerida no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 10/10/2017, promovo sua republicação 

para tal fim: "Visto. Trata-se da IMPUGNAÇÃO CONTRA À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por BANCO RURAL S/A. por dependência aos 

autos da MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo 

nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 

12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 
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ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72797 Nr: 1718-39.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CASA FACHADA LTDA, JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO DE SOUSA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THEREZINHA 

DE JESUS DA COSTA WINKLER - OAB:25730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT

 (...) Face a todo o exposto passo a fazer as seguintes deliberações: 1) 

Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o pedido 

formulado pela nova síndica para reconhecimento da existência de Grupo 

Econômico de fato entre a falida e as empresas Vagel Armazéns Gerais 

Ltda e Ineasa Indústria Embalagem Da Amazônia Ltda, com a consequente 

extensão dos efeitos da falência às referidas empresas (item “a” de fl. 

1558), bem como para formalização de contrato de comodato gratuito 

entre a massa e o Sr. Francisco Rondon (item “e” de fl. 1559), e 

pagamento dos honorários em aberto da síndica substituída (Dra. Jucilene 

Aparecida Da Silva Coelho) (fls. 1340/1342). 1.1) Com o parecer do 

Ministério Público, voltem-me os autos conclusos para análise dos aludidos 

pedidos. 2) Intime-se a síndica substituída (Dra. Jucilene Aparecida Da 

Silva Coelho) para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prestar contas de 

sua administração (Dec-Lei n.º 7.661/45 – art. 69, § 7º). 3) Determino que 

o Sr. Gestor Judiciário publique a sentença de q uebra no DJE, certificando 

o ocorrido nos autos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 9734-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDES 

SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto passo a fazer as seguintes deliberações:1) DEFIRO o 

pedido formulado pela Síndica 38.008/38.033, em consequência 

AUTORIZO A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO para cuidar da unidade 

da massa falida, consistente em um armazém destinado ao recebimento de 

soja [...] Deverá a Síndica, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informar nos 

autos, o nome do funcionário por ela contratada, e as especificações do 

contrato, como salário e jornada de trabalho.2) INTIME-SE a empresa G. C 

DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA – ME para que, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, apresente nos autos proposta formal de arrendamento dos imóveis 

pertencentes à Massa Falida que se encontram paralisados nesta região, 

devendo, no mesmo ato, o anexar os Atos Constitutivos da empresa e 

procuração do conferindo poderes ao peticionante para atuar em nome 

desta.3) Autorizo o desarquivamento dos processos formulado pela 

Síndica à fl. 38.100, devendo, INDEFIRO, contudo, o pedido de isenção do 

pagamento da taxa de desarquivamento.4) DEFIRO o pedido formulado às 

fls. 38.106/38.112, para o fim de AUTORIZAR, EM CARÁTER DE 

URGÊNCIA, A FALIDA, a requerer sua adesão ao Parcelamento de 

Créditos Fiscais no Mutirão da Conciliação, instituído pela Lei 

Complementar nº 433, de 28 de agosto de 2017 (“LC 433/2017”) – com 

diferimento do pagamento das parcelas exigíveis ao pagamento das 

demais obrigações previstas no Decreto, devendo ainda ser excluídos do 

total da dívida consolidada todos os valores supostamente devidos a título 

de juros e multa;4.1) Para fins de efetivação da medida, DETERMINO que a 

presente decisão sirva de Ofício, que deverá ser retirado imediatamente 

pela Síndica, que, por sua vez deverá diligenciar perante a Prefeitura e/ou 

Procuradoria Geral do Município em prazo hábil, para adotar as 

providências necessárias no sentido de pleitear a adesão ao referido 

Programa de Parcelamento, sob pena de perecimento do direito ora 

requerido.4.2) Ante a urgência que o caso requer, autorizo que a Síndica 

seja intimada da presente decisão por telefone, mediante certidão nos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 324808 Nr: 25168-54.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIN ROBSON BORGES, ARIANE SOUZA FERREIRA, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCILEIA MEIRES GOMES DA 

CRUZ - OAB:312170/SP, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - 

OAB:OAB/MT 7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, 

LEILA LIMA DA SILVA - OAB:54898/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:1) Acolho o 

pedido da inventariante judicial para o fim de determinar a intimação de 

ALAIN ROBSON BORGES para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

comprovar nos autos o pagamento da cessão e transferência de 

77.422.462 cotas da sociedade empresária denominada COTTON KING 

LTDA, bem como o pagamento do empréstimo da quantia de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais).2) Torno sem efeito a nomeação do Dr. ÉDSON 

CRIVELATTI e, em consequência, determino que o Sr. Gestor Judiciário 

observe quando das publicações, tanto no presente feito, quanto em 

quaisquer processos em trâmite perante este Juízo, no qual o espólio 

figure como parte, que o encargo de inventariante judicial é exercido pela 

Dra. ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, inscrita na OAB/MT sob o n.º 

5.932. 3) Pelas razões expostas na presente decisão dispenso a Dra. 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES de prestar os esclarecimentos sobre o 

instrumento de mandato de fl. 2.105.4) Concedo ao espólio de JOSÉ 

OSMAR BORGES os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se. 5) Intime-se a Sra. ARIANE SOUZA FERREIRA VALADÃO para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, trazer aos autos a relação de eventuais 

bens adquiridos em seu nome no período de outubro de 2004 a 

01/12/2007.6) Oficie-se ao DETRAN/MT para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, informe nos autos sobre a existência de veículos em nome de 

JOSÉ OSMAR BORGES.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, SUPERMERCADO 
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MODELO LTDA, TRANSPORTADORA MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mensais indicadas estão de acordo com o deferido pelo Juízo, bem como 

os períodos apontados, julho/2017 e agosto/2017.Destarte, considerando 

que não há qualquer irregularidade na prestação de contas, entendo por 

bem o deferimento do pedido de expedição dos alvarás.DO DISPOSITIVOIV 

- Feitas essas considerações, INDEFIRO os pedidos formulados pela 

arrematante INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALMEIDA LTDA. (SORPAN) – 

fls. 16.836/16.838.V - De outro lado, AUTORIZO a continuidade do 

pagamento dos credores, observando que os beneficiários nesta etapa 

serão os créditos extraconcursais trabalhistas até o limite de 150 salários 

mínimos, nominados na Lista de Credores de fls. 16.903/16.932 (não 

taxativa), na proporção de 50% (cinquenta por cento). Para tanto, 

EXPEÇA-SE o competente Alvará. VI - Considerando que não há qualquer 

irregularidade na prestação de contas, DEFIRO o pedido de expedição dos 

Alvarás, nos moldes pretendidos (fls. 16.183/16.184 e 16.387/16.388).VII 

– Cumpridas as determinações supra, venham-me conclusos para análise 

dos demais pedidos.Expeça-se o necessário, dando-se ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1145175 Nr: 29714-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP, 

CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, 

JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n. 11.101/05, 

HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à UNIÃO 

TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP E CONSTRUTORA AVANÇO LTDA ME, 

destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da 

mesma lei, bem como na forma no plano de recuperação (fls. 522/628 – 

vol. 03/04), aprovado em assembleia, com as observações relativas às 

cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que 

o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o dia 

25 do mês seguinte do mesmo ano da publicação da presente decisão. [...] 

2) Declaro ineficaz ainda, a cláusula relativa ao CANCELAMENTO dos 

apontamentos creditícios com origem em créditos sujeitos ao plano 

imediatamente à homologação do plano, ficando tal providência sujeita à 

condição resolutiva referente ao cumprimento pela devedora de todas as 

obrigações previstas no plano de recuperação judicial.2.1) Em virtude do 

disposto no art. 59, da Lei 11.101/05, autorizo tão somente a suspensão 

dos apontamentos e protestos existentes em nome da recuperanda, tão 

somente com relação aos créditos alcançados pelo plano de recuperação 

judicial, visto que novados sob a condição de cumprimento integral do 

plano ora homologado. 3) Comunique-se a Junta Comercial e aos doutos 

juízes cíveis da justiça comum Estadual, de Juizados Especiais, Federais e 

Trabalhistas.4) Defiro o pedido de fls. 1.122/1.133, para autorizar a 

participação da recuperanda em certames licitatórios, sem a apresentação 

da Certidão Negativa de Débito Tributário, Trabalhista e Certidão Negativa 

de Distribuição de Recuperação Judicial.5) Notifiquem-se os 

representantes da União, do Estado e do Município.6) Cientifique-se o 

Ministério Público do teor desta decisão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 73531 Nr: 9717-18.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

RENATO CESAR VIANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO LUIZ GARCIA - OAB:3.613, 

RENATO CÉSAR VIANA GOMES - OAB:2713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto. [...] DA PARTE DISPOSITIVA:1) INTIME-SE O SÍNDICO para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, indique nos relatório das demandas em 

andamento que necessitam de acompanhamento, bem como de advogado 

para patrociná-las, juntando aos autos respectiva proposta de honorários, 

nos termos consignados nesta decisão.2) Deverá O SÍNDICO, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, cumprir com a determinação contida no item ‘1’, da 

decisão de fls. 16.836/16.841, apresentando o relatório pormenorizado 

das falências, sob pena de sua substituição.3) No mesmo prazo de 15 

(quinze) dias úteis, deverá o Síndico pronunciar-se sobre manifestação do 

Frigorífico Rochedo Ltda e Agropecuária Santa Adele Ltda (fls. 

1.812/1.818).4) Expeça-se novo alvará, conforme requerido às fls. 

1.854/1.856.5) Sem prejuízo das determinações supra, CUMPRA O SR 

GESTOR JUDICIÁRIO o item ‘5’, da decisão retro, encaminhando os autos 

ao Ministério Público para manifestar sob “denúncia criminal".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 721577 Nr: 17083-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANIN & ZANCHI JUNIOR LTDA, EXPERT - CONT ASS 

AUD PERIC REPR PELO MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alini Aparecida Lima Barbosa - 

OAB:20807/O, MARCOS JOSE MARTINS - OAB:CRC 024388/ O -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto. [...] bem como requerer a expedição de edital de deferimento do 

processamento do pedido de recuperação judicial, para posterior 

publicação.Com vista dos autos a ilustre representante do Ministério 

Público opinou às fls. 273/275, pela extinção do processo.Em seguida, a 

administradora judicial manifestou nos autos (fls. 276/277), para informar 

que a recuperanda encontra-se no exercício de suas atividades, juntando 

com sua petição uma declaração firmada pelo contador e pelo 

representante legal da empresa devedora.Relatei. Decido.Como se vê dos 

autos, com escopo no disposto no artigo 10, do CPC/2015, aplicado 

subsidiariamente às disposições da Lei n.º 11.101/2005, este Juízo 

determinou à fl. 279, a intimação da recuperanda para manifestação sobre 

o parecer ministerial de fls. 273/275.Em consulta ao sistema integrado 

Apolo constato que o expediente referente à decisão de fl. 279, foi 

publicado no DJE n.º 9944, do dia 23/01/2017, no qual constou o nome do 

então patrono da recuperanda, o Dr. MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI (fl. 24) que, como se infere à fl. 280/281, substabeleceu, 

“sem reservas” no final de 2016, os poderes que lhe foram outorgados 

pela recuperanda.Assim, deve ser republicada a decisão de fl. 279, 

devendo constar da publicação o nome da nova advogada da 

recuperanda a Dra. ALINI APARECIDA LIMA BARBOSA.Para evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa, determino ainda que o Sr. 

Gestor Judiciário, intime pessoalmente a recuperanda, na pessoa de seu 

(s) sócio (s), para ciência e providências que entender pertinentes no que 

tange ao parecer ministerial de fls. 273/275 (prazo de 05 dias 

úteis).Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 908963 Nr: 36127-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - 

OAB:18608, ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 Face ao exposto, passo a tecer as seguintes deliberações: (...) 1) 

Traslade para os autos do inventário (código 324808), cópia dos 

documentos de fls. 192/200. 2) Sobre os documentos encaminhados pelo 

Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá (MT), digam as partes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis, ficando consignado que a embargante 

deverá ainda, manifestar sobre os documentos trazidos aos autos pelo 

embargante com sua réplica. 3) Intimem-se o administrador judicial, Zapaz 

Administradora Judical Ltda, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, devendo o mesmo trazer aos autos informações sobre o litígio 

que envolve a Fazenda São José, bem como indicando quem está na 

posse do imóvel. 4) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038318 Nr: 40723-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PEREIRA DA SILVA FILHO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

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

dos documentos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106670 Nr: 13255-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A, BANCO SAFRA S.A, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA , 

BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

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

SILVA - OAB:, DIEGO DA COSTA MARQUES - OAB:17154/O

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

BANCO J. SAFRA S/A E BANCO SAFRA S/A ingressaram com 

“IMPUGNAÇÃO” por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

de MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRAS (Processo n° 

46354-55.2015.811.0041 – Código 1049831), ao argumento de que os 

créditos arrolados pelas recuperandas não se submetem ao procedimento 

recuperacional por serem “oriundos de contratos de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária” (sic – fl. 05).

Parecer do Administrador Judicial pela exclusão dos créditos, porém pela 

permanência dos bens na posse das recuperandas, “devendo o credor 

fiduciário procurar outras maneiras de satisfazer seu crédito” (sic – fl. 

184).

Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre 

o aludido pedido.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1259638 Nr: 24289-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOLNEY LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA GASPARINA FERRARIO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCIO BORBA DA CRUZ 

JUNIOR - OAB:196770 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao r. Juízo deprecante, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1265368 Nr: 26157-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS LOPES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON WILKENS FARIAS 

MELGAREJO - OAB:7431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 135.817,60 (fl. 07), atualizado até 30/04/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 15/08/2016.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1269187 Nr: 27399-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERSON BERNARDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA DIAS AGUIAR 

FERRARI - OAB:15456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 12.430,00 (fl. 14), atualizado até 01/03/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 15/08/2016.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 110665 Nr: 18040-41.2002.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDI S/A, RENATO CESAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3613/MT, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto. [...] 1) INTIME-SE O SÍNDICO para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, indique nos relatório das demandas em andamento que necessitam 

de acompanhamento, bem como de advogado para patrociná-las, juntando 

aos autos respectiva proposta de honorários, nos termos consignados 

nesta decisão.2) Deverá O SÍNDICO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cumprir com a determinação contida no item ‘1’, da decisão de fls. 

16.836/16.841, apresentando o relatório pormenorizado das falências, sob 

pena de sua substituição.3) No mesmo prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

deverá o Síndico pronunciar-se sobre manifestação do Frigorífico 

Rochedo Ltda e Agropecuária Santa Adele Ltda (fls. 1.812/1.818).4) 

Expeça-se novo alvará, conforme requerido às fls. 1.854/1.856.5) Sem 

prejuízo das determinações supra, CUMPRA O SR GESTOR JUDICIÁRIO o 

item ‘5’, da decisão retro, encaminhando os autos ao Ministério Público 

para manifestar sob “denúncia criminal”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 322909 Nr: 24231-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FITPEL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA, 

MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:9.246/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DO PEDIDO DE FL. 636

Em manifestação de fl. 636, o administrador judicial substituído (MARCOS 

JOSÉ MARTINS FERNANDES) noticia ao Juízo que ao solicitar certidão 

negativa de débitos trabalhistas, verificou que foi incluído, “irregularmente” 

como devedor nos autos n.º 0034800-43.2007.5.23.0002, em razão do 

inadimplemento de obrigações firmadas pela FITPEL COMÉRCIO & 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

Requereu, então, que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região seja 

notificado “para retirar esse administrador judicial do rol de devedor, 

informando que fui apenas “Administrador judicial” e não “Devedor – Réu” 

no processo” (sic – fl. 636), a fim de que seja emitida certidão negativa de 

débitos trabalhistas em seu favor.

Pois bem, como se vê dos autos o administrador judicial substituído instruiu 

seu requerimento com o extrato do andamento do processo ajuizado em 

desfavor da FITPEL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA e outros, no 

qual o mesmo consta como “terceiro interessado – réu”.

Assim, expeça-se ofício ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 

informando ao Douto Juízo que o Sr. MARCOS JOSÉ MARTINS 

FERNANDES foi nomeado como administrador judicial para atuar no 

presente feito (Processo n.º 24.231-44.2007.811.0041 - código 322909), 

sendo, posteriormente substituído pela empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL.

Determino que o ofício a ser expedido seja instruído com cópia das 

decisões de fls. 198/201, 490/493 e 540.

No impulso do processo, certifique o Sr. Gestor Judiciário se a decisão 

proferida à fl. 579 foi integralmente cumprida, procedendo ao seu imediato 

cumprimento, em caso negativo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 744056 Nr: 41069-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA BISPO DE SOUZA, SAMANTHA RONDON 

GAHYVA MARTINS, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 9.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8896, FÁBIO SCHNEIDER 

- OAB:5238/MT, Jocler Jeferson Procópio - OAB:19386-OAB/PR, 

LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDES 

SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação do(a) 

Advogado(a)PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, OAB-MT Nº 7.074, para 

devolver os autos de código 744056, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 904633 Nr: 33290-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, ARIANE 

SOUZA FERREIRA, ALAIN ROBSON BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 Visto.

I) ACOLHO o pedido de fls. 244/245, para o fim de conceder ao habilitante 

o prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento do disposto na decisão 

de fl. 243.

II) Sem prejuízo da determinação supra, determino que o Sr. Gestor 

Judiciário observe, quando das publicações, tanto no presente feito, 

quanto em quaisquer processos em trâmite perante este Juízo, no qual o 

espólio figure como parte, que o encargo de inventariante judicial é 

exercido pela Dra. ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, inscrita na OAB/MT 

sob o n.º 5.932.

 III) Intime-se a inventariante judicial para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, sobre a presente habilitação de crédito (CPC/2015 – 

art. 642 e seguintes).

IV) Certifique o Sr. Gestor Judiciário se a Sra. ARIANE SOUZA FERREIRA 

VALADÃO, foi intimada do item “2” da decisão de fl. 243, procedendo à 

sua imediata intimação, em caso negativo.

V) Anote-se no sistema Apolo e na capa dos autos os dados de ALAIN 

ROBSON BORGES, representado pelo Dr. IVO MARCELO SPÍNOLA 

(OAB/MT n.º 13.731), e Ariane Ferreira Souza Valadão, representada pela 

Dra. DÉBORA ADRIANA ALVES (OAB/MT n.º 7.180), bem assim da 

inventariante judicial Dra. ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES (OAB/MT n.º 

5.932).

VI) Observe ainda o Sr. Gestor Judiciário, quando das publicações, o 

nome dos advogados do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1010231 Nr: 27668-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: THIAGO MARTINS DE JESUS, MARRELHYNE DOS 

SANTOS SOUSA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial 

mediante recibo nos autos.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1041993 Nr: 42532-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, DROGASARAH 

MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA 

LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA, C.H.K DROGARIA LTDA -ME, DJ DROGARIA LTDA -ME, GRUPO 

DROGA CHICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:MT 19.198, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, passo a tecer as desguintes deliberações:1) 

INTIMEM-SE AS RECUPERANDAS para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

esclarecerem as alegações trazidas aos autos pelo administrador judicial 

em sua manifestação de fls. 3410/3422, instruída com os documentos de 

fls. 3423/3517 (vol. 17).1.1) Com a manifestação das recuperandas, 

ouça-se o administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias úteis.1.2) Em 

seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer 

sobre as questões relatadas pelo administrador judicial às fls. 

3410/3422.2) Sem prejuízo da determinação supra, INTIMEM-SE AS 

RECUPERANDAS para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, efetuarem o 

pagamento dos honorários do administrador judicial, ou comprovarem o 

pagamento.3) No mais, cumpra-se a decisão de fls. 3408/3409, proferida 

no dia 12/12/2017.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1037256-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR)

V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAUMGARTEN INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037256-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, JARDIM AMERICA 

COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS 

EIRELI - ME, V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME RÉU: BAUMGARTEN 

INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA Vistos. Trata-se de pedido de 

recuperação judicial formulado por San Remo Comércio de Roupas Eireli 

-ME e outras. 1. Em cumprimento ao previsto nos arts. 48 e 51 da LRF e ao 

que dispõe o art. 321 do NCPC, determino que, no prazo de 15 dias, as 

requerentes emendem a inicial, a fim de que juntem: a) a relação integral 

dos empregados da requerente V.G. Comércio de Roupas Eireli – ME; b) a 

demonstração do resultado do exercício social 2014 da requerente 

Pantanal Comércio de Roupas Ltda.-ME. 2. Defiro o pedido de 

parcelamento das custas judiciais, podendo o pagamento ser feito em até 

6 (seis) vezes, sendo a primeira parcela logo após esta decisão, 

consoante art. 98 do NCPC c/c art. 468, § 6º, do Provimento n. 

41/2016-CGJ, nos termos e sob as penas do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. Decorrido o prazo assinalado, remeta-se imediatamente à 

conclusão. Às providências. Cuiabá, 13 de dezembro de 2017. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1012953 Nr: 28813-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON BUENO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA CARVALHO FILHO, JOSÉ 

ANTONIO MOTA FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484, RINALDO FREITAS VIEIRA - OAB:15410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIBIA Mª ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:OAB/MT 18.053, MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:, MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR - OAB:12264 

OAB/MT

 Isto posto, ante a ausência dos pressupostos insertos no art. 561 do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de interdito proibitório formulado por 

NILSON BUENO COELHO em face de JOSÉ FERREIRA CARVALHO FILHO e 

JOSÉ ANTÔNIO MOTA FERREIRA DE CARVALHO, nos termos do art. 487, I 

combinado com os artigos 373 e art. 561 todos do Código de Processo 

Civil, ratificando a decisão liminar proferida (fls. 125).Concedo ao autor os 

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

seguintes do CPC.Condeno o autor ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

considerando o grau de zelo do profissional e natureza da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, no entanto, mantenho 

suspensa a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser beneficiário 

da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.Ante a informação 

de falecimento de um dos réus (fl. 348), demonstrado através da cópia da 

certidão de óbito colacionada à fl. 349, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

processo e, consequentemente do prazo recursal, por 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 313 do CPC, até a habilitação dos herdeiros e/ou 

sucessores e da regularização processual dos referidos.Com a devida 

habilitação e regularização processual, o processo deverá prosseguir, 

observando-se os trâmites legais.INTIMO as partes, neste ato, da presente 

decisão, por DJE.Transitada em julgado, arquive-se após as baixas e 

providências necessárias.Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2017.Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 391768 Nr: 27460-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS AMÉLIA NIGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS, 

AUGUSTO MARTINS NETO, CAROLINA BUCEQUEZES, JOSE LEONIDAS DE 

OLIVEIRA, VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO, LIDIA PEREIRA, 

PAULO GONÇALO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, MARCIA 

CRISTINA FERREIRA, ALINE MENDES CARDOSO, JOVENTINO REZENDE 

FREITAS, Réus Inominados Citados por Edital, JOSÉ ANGÉLICO SANTANA, 

WANDERLEI ANTONIO FONSECA, JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, KLEBER 

GUILHERME COVER, JUAREZ DUTRA OLIMPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, DULCELY 

SILVA FRANCO - OAB:14314, GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648/MT, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO - 
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OAB:14.520/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT, SILVANO 

MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, VERA LÚCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 fixo os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a.a origem 

da POSSE dos autores sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de 

exercício; b.se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do 

suposto esbulho; c.quando e de que forma se deu a suposta ameaça a 

posse e/ou turbação/esbulho alegado.d.a existência ou não de 

benfeitorias e quem as construiu; 3.Para elucidar os pontos controvertidos 

defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes.4.Designo o dia 17/4/2017 às 16h30min para audiência de 

instrução.5.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.6.INTIMO as partes que, em 15 (quinze) dias, arrolar testemunhas ou 

complementar o rol apresentado, ressalto que cabe ao patrono das partes 

intimar as suas testemunhas, conforme disposto no artigo 455, caput, do 

CPC7.À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.8.INTIME-SE, 

pessoalmente, as partes para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-a que serão 

presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareça ou 

comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.9.Dê ciência à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1171713 Nr: 40869-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, VALTER 

CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

DANGELO FERNANDES VIEIRA, VALMIR VANI DE OLIVEIRA, ADEMIR 

PEREIRA CUNHA, DEMAIS POSSEIROS, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE PARANAÍTA/MT, GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, 

HELITON DA SILVA DELFINO, JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA, 

JUNIOR DE SOUZA DOS SANTOS, ADILSON VICENTE FERREIRA, TATIANE 

FRATA, FABIANO INACIO DE ALMEIDA, VALDECIR CAVALHEIRO DE 

OLIVEIRA, VANDERCI SALA MORENO, LUCIANO DE LIMA MATOS, 

MARCELO EDSON DOS SANTOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MANUEL 

EDSON DOS SANTOS, LUIZ CARLOS GRAF, CELIO APARECIDO 

CASTURINO, ANDERSON RONDON, GILBERTO SANSÃO, CLAUDIO 

ROBERTO CONTI, SEBASTIÃO MARCHILITS, FÁTIMA APARECIDA 

CASTRIANI PEREIRA, ALESSANDRO PIMENTEL DA SILVA, IRENE 

FERNANDES COSTA PEREIRA, CLAUDINEI NORATO DA SILVA, ANTONIO 

MARCOS NORATO DA SILVA, JONAS TABORDA, WALISSON OLIVEIRA 

PEREIRA, TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, CLAUDINEIA 

TABORDA DE SOUZA, MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS, CLEVERSON DA 

SILVA QUIRINO, JOSE DE AZEVEDO, WILSON JOSE AMORIM DA SILVA, 

GEICE RAFAEL DE AZEVEDO, ELEANDRO BATISTA, JOSÉ LISBINSKI, 

NATEL VASSELECHEN, VANDERLEI AFONSO DE CARVALHO, ADRIANA 

SOARES BITENCOURT, GIDIONE TEDARDI VASQUES, DEUSDETE LOPES, 

ALOISIO PETERSON, JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, WILIAN FERNANDES 

CAVALHIER, NILVA DE FÁTIMA PEREIRA, SUELI BISPO FELIX, CARLOS 

ALBERTO DE FREITAS FERREIRA, MATEUS MACHADO, AMARILDO 

FAUSTO DE FREITAS, SIDINEI PAULO MEYER, ANDERSON JUVINIANO DE 

LIMA, ARNALDO SEBASTIÃO DA SILVEIRA, LORI CLER CAMILO, AYRTON 

SENNA CAMILO TOSO, RUTE MARIA POTHIN, SILVANE JUVINIANO DE 

LIMA, ANDREIA JUVINIANO DE LIMA, JANES VANCIR CÂMARA, GILSON 

ALBERTO CÂMARA, ZILDA BRAGA DA COSTA, ALEXANDRE RIBEIRO 

BITENCOURT, IVO ETORE BALSAN, IVAR PEDRO BALSAN, IVANILDE DA 

SILVA ROSA, JOSUEL TABORDA, JAIR MARTINS GINES, NELSON 

PEREIRA DA SILVA, LUCINEI BARBOSA DE LIMA, ALINE KELLY 

RODRIGUES, WESLEY FRANCISCO DA SILVA, ENEIDE PAULO DA SILVA, 

TIAGO RIBEIRO BITENCOURT, AXIEL VIEIRA, KARINA CRUZ AZEVEDO, 

VALDIR MARGATTO, EURICO BORCK FLORES, NAIR RODRIGUES 

MARINS, MARILENE ARAÚJO DE SOUZA, ROBERTO MIGUEL CÂMARA, 

MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MANOEL DA CRUZ 

MAGALHÃES, EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, DIOGO SCALZER 

DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO, NAIR MARTINS 

GINES, ERNESTINO DE OLIVEIRA, MANOEL SOARES BITENCOURT, 

SIDNEIA RIBEIRO BITENCOURT, ANGELICIA DE MEDEIROS MARTINS, 

CARLA FELIX FERREIRA, SILVANO SOARES BITENCOURT, LEANDRO 

ALARCON, ANA MARIA VIEIRA DO ROSÁRIO, IZAIAS DA SILVA, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA 

GLEBA SOL NASCENTE, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS R. C. 

GOMES - OAB:20.238, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - 

OAB:MT 12.722, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7.720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835/MT, CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 3 

(TRES) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 744894 Nr: 41994-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERICE DA SILVA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 5 dias, dar andamento ao feito 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III do CPC c/c parágrafo 

primeiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 707193 Nr: 921-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERICE DA SILVA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO A. DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT

 Vistos.

1 - Sendo o valor da tabela do CNJ totalmente fora do valor de mercado 

que se vê praticado nesses casos, praticamente irrisório, INTIME-SE o Sr. 

Perito a fim de que manifeste se aceita receber apenas o valor depositado 

pela parte autora para realizar a perícia, em razão da parte ré ser 

beneficiária da justiça gratuita.

2 - Em concordando, intime-se para dar início aos trabalhos periciais.

3 - Em não concordando, oficie-se ao CREA/MT solicitando indicação de 

um profissional que possa realizar a perícia no valor da tabela do CNJ.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019523-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019523-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALINE DE SA FREITAS RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO A 

MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA Vistos. Antes do eventual 

saneamento do feito, diga o requerido acerca da proposta formulada pela 

autora (id 10820264), em 05 (cinco) dias, ressalvando que a inércia 

importará em não aceitação tácita da composição formalizada pela 

requerente. Transcorrido o prazo, certifique e em seguida venham-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012932-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JGG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012932-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: JGG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI RÉU: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, Vistos. Diga o 

requerido, em 05 (cinco) dias, quanto ao pedido de suspensão do 

processo formalizado pelo requerente (id. 10835205). Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005825-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005825-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO RÉU: SISAN ENGENHARIA 

LTDA Vistos etc. O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, 

determinou a afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o 

REsp nº 1.631.785/DF, ao que determinou a suspensão do processamento 

de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela. Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente 

feito, até o julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF 

(2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 1.631.785/DF. Durante o 

período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em Arquivo 

provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 14 de dezembro de 2.017. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036538-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR WILLKING DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036538-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: ARTHUR WILLKING DO ESPIRITO SANTO RÉU: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos Face às argumentações e provas documentais 

juntadas pelo requerente, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da autora e, por consequência de causa e efeito, com 

fulcro no § 1º, do artigo 4º, da Lei n° 1.060/1950, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, lhe CONCEDO os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual determino, 

desde já, que em sede de contestação a requerida apresente o contrato 

do autor, bem como prova dos eventuais aproveitamentos escolares do 

mesmo (provas e diário de classe com presença) no 1º, 2º, 3º e 4º, além 

de eventual pedido de rematrícula formulado pelo mesmo nos aludidos 

semestres. Necessário se torna a designação de audiência de conciliação 

em face do que determina o art. 334 e §§ do NCPC. Contudo, o sistema 

disponibilizado pela Central de conciliação está apresentando problemas a 

mais de 48 (quarenta e oito) horas. Assim sendo, buscando evitar a 

paralisação indevida do feito, intime-se as partes quanto ao conteúdo retro 

da decisão, remetendo-se, posteriormente o feito à conclusão para 

designação do ato conciliatório, em obediência ao disposto no art. 334 e §

§ do NCPC. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2.017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036357-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)
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CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036357-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA PAULA DE FRANCA SILVA RÉU: SAGAMAT 

ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA., FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos Face às argumentações e provas documentais juntadas pelo 

requerente, presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência 

da autora e, por consequência de causa e efeito, com fulcro no § 1º, do 

artigo 4º, da Lei n° 1.060/1950, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC, lhe CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Analisando a inicial e 

os documentos apresentados, o pedido de tutela de urgência deve ser 

indeferido, pois é certo que a tutela pretendida (devolução dos valores 

pagos e suspensão das parcelas devidas) possui caráter satisfativo. 

Note-se, que apesar da narrativa e das assertivas apresentadas, é certo 

que necessário será apurar, através da regular instrução o problema que 

existe envolvendo o veículo em questão, o que fragiliza a probabilidade do 

direito nesta quadra processual. Outrossim, o veículo encontra-se parado, 

segundo a autora desde novembro de 2016, ou seja a mais de 01 (um) 

ano, sendo certo que a demanda só foi distribuída no mês de dezembro de 

2.017. Não verifico, assim, a presença do periculum in mora exigido pelo 

art. 300 do CPC. Por fim, é necessário consignar, ainda, que a autora 

pretendem a concessão de tutela de urgência na qual resta estampado o 

periculum in mora inverso, na medida em que pretende a devolução dos 

valores pagos, mas não cauciona o presente feito e se qualifica 

hipossuficiente na exordial, o que apresenta evidente risco de lesão 

inversa aos requeridos, na hipótese de imediata devolução de valores. 

Ante o exposto, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA na inicial. Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual determino, 

desde já, que em sede de contestação as requeridas SAGA PANTANAL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A, e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

apresentem todos os documentos relativos aos atendimentos realizados 

no veículo da autora, inclusive na concessionária de Mineiros/GO. 

Necessário se torna a designação de audiência de conciliação em face do 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC. Contudo, o sistema disponibilizado 

pela Central de conciliação está apresentando problemas a mais de 48 

(quarenta e oito) horas. Assim sendo, buscando evitar a paralisação 

indevida do feito, intime-se as partes quanto ao conteúdo retro da decisão, 

remetendo-se, posteriormente o feito à conclusão para designação do ato 

conciliatório, em obediência ao disposto no art. 334 e §§ do NCPC. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2.017. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012417-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCIO LEITE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009140-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS FAGUNDES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019944-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

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

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11152017 ao Id. 11152098) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022468-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LEONESIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024027-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026398-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DA COSTA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037566-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037566-64.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 21.03.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037548-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037548-43.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALAN OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 21.03.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037704-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037704-31.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLEDSON GOMES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 21.03.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037714-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037714-75.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FLAVIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, destaco que sou conhecedor da posição doutrinária e 

jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade de prévio 

requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que o pleito na 

esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037726-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN CHRYSTIAN FRANCISCO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037726-89.2017.8.11.0041 

AUTOR: RHUAN CHRYSTIAN FRANCISCO DA COSTA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 21.03.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037730-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES GONCALVES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

O. F. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037730-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: ORIDES GONCALVES SOARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 21.03.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037764-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE ARTICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037764-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: DANIELLE ARTICO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

21.03.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037778-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FLAVIANA MORAES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037778-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: FLAVIANA MORAES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

21.03.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037784-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE LUCAS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037784-92.2017.8.11.0041 

AUTOR: IRENE LUCAS SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

21.03.2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037836-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037836-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 21.03.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037843-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037843-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIDNEY MUNHOZ JUNIOR RÉU: JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante 

de recolhimento das custas processuais ou pedido de gratuidade. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037826-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERADORA DO VALLE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECISAO DISTRIBUICAO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

ATLANTICA EQUIPAMENTOS E PECAS EIRELI (REQUERIDO)

ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037826-44.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MINERADORA DO VALLE LTDA - ME REQUERIDO: 

ATLANTICA EQUIPAMENTOS E PECAS EIRELI, ROLL CENTER 

ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, PRECISAO DISTRIBUICAO 

DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face à alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. As custas não 

encontram-se recolhidas, não estando a deprecata tramitando sob a égide 

da gratuidade. A CNGC estabelece em seu art. 388 o seguinte: “Art. 388. 

As cartas precatórias serão recebidas pelo Diretor do Foro da Comarca 

destinatária, sendo protocoladas, com anotação dos dados básicos de 

identificação (n.º, origem, partes e objeto). Parágrafo único. A distribuição 

da carta precatória fica condicionada ao recolhimento das custas judiciais 

(Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001) que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação.” Assim 

sendo, aguarde-se o término do prazo para comprovação do recolhimento 

das custas da missiva. Transcorrido o referido prazo, certifique-se e na 

hipótese de ausência de recolhimento, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens e informando o valor das custas na hipótese de 

nova remessa, na forma do que estabelece o art. 390 da CNGC. Na 

hipótese de recolhimento das custas devidas, remeta-se os autos à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030581-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO a 

Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030764-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO a 

Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033614-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CELINA DAS NEVES RONQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO a 

Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037635-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037635-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: AILTON SANTOS DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Solucionado o problema apresentado no sistema de pauta 

compartilhada disponibilizado pela Central de Conciliação, designo o dia 

27.03.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025942-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERINDO DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025942-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: NERINDO DIAS DE AMORIM RÉU: BANCO BMG Vistos etc. 

Solucionado o problema apresentado no sistema de pauta compartilhada 

disponibilizado pela Central de Conciliação, designo o dia 27.03.2018, às 

10:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 02 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036357-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)
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FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036357-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA PAULA DE FRANCA SILVA RÉU: SAGAMAT 

ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA., FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos etc. Solucionado o problema apresentado no sistema de pauta 

compartilhada disponibilizado pela Central de Conciliação, designo o dia 

27.03.2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026970-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO a 

Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032769-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO a 

Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885799 Nr: 20378-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DAS FLORES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 371133 Nr: 7664-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLER FRIZZO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte 

Requerente, para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos), 

para cumprimento da Carta Precatória expedida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos da deprecata (no Juízo deprecado) com o seu 

respectivo comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 401693 Nr: 33894-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO BARON - 

OAB:47267, RICARDO ANDRAUS - OAB:OAB/PR 31.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) Negativa(s) lavrada(s) pelo Oficial 

de Justiça, e juntada à(s) fl(s). 168, referente ao Cumprimento do 

Mandado anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 918681 Nr: 42516-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME(SUPERMERCADO COMPER JARDIM ITÁLIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937, RAFAELA ALT DE 

OLIVEIRA - OAB:15973/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 10 (dez) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009816 Nr: 27494-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17547/O, SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:18652

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 10 (dez) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130546 Nr: 23250-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA OLIVEIRA DA SILVA, ISAURA GONÇALVES 

REZENDE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334076 Nr: 4711-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA PIRES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÉLIA ALVES - 

OAB:9534/MT, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 702623 Nr: 37244-08.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAÇU TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

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

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773419 Nr: 26573-52.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLE JANYNNE FIGUEIREDO 

GUIMARÃES, JULIANO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.479/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o andamento do feito, postulando o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 787108 Nr: 41028-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIÇÃO 2012 - VILSON JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JÚNIOR 

- OAB:10.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 41028-22.2012.811.0041

Código: 787108

Vistos e etc.

Defiro o pedido retro e formalizo a pesquisa via BACENJUD.

Segue anexo o resultado da pesquisa.

Intimem-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de outubro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807929 Nr: 14385-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT E LUMINOSOS LTDA-ME, 

WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). EDSON CRIVELATTI, OAB/MT nº 8887, para que no 

prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 
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que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824864 Nr: 30903-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DO CARMO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS 

LTDA, HERMELINO ALVES NETO, JANE CORRÊA DE ARRUDA, DEOLINO 

ALVES DA SILVA FILHO, RAFAELITO ALVES, LAUZINDA LOSCHIAVO 

ALVES, LAUZINDA ALVES, MERY ALVES LEITE, BRUNO LUIS RANGEL 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) Negativa(s) lavrada(s) pelo Oficial 

de Justiça, e juntada à(s) fl(s). 223, referente ao Cumprimento do 

Mandado anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922203 Nr: 44687-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRICILA ANDRADE ZILIANI - 

OAB:., RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA - OAB:258.491, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:OAB/MT 13.754-A, RAPHAEL 

GAROFALO SILVEIRA - OAB:174.784, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1146102 Nr: 29993-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESERVA DO PARQUE, SEBASTIÃO 

CARLOS ARAÚJO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 251920 Nr: 18029-85.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA, ESPÓLIO DE JONIZE MARIA 

DA CUNHA CINTRA, JOICY DANIELLE GONÇALVES CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO NOVELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175, Lucivaldo Alves Meneses - OAB:4271, LUCIVALDO 

ALVES MENEZES - OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). CAMILA SILVA DE SOUZA, OAB/MT nº 14.660, para 

que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821120 Nr: 27335-34.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos de Declaração apresentado 

pela parte REQUERIDA e juntado às fls. 118/124. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129526 Nr: 22827-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO ADÃO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 114/117 postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795119 Nr: 1447-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE OLIVEIRA FARIAS, ELIANE OLIVEIRA DE 

FARIAS, CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERALDO FIGUEIREDO SÁ, DEIZY FÁTIMA 

FERREIRA E SILVA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 
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FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, OAB/MT nº 

6404, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1011135 Nr: 28070-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LUIZ DO AMARAL MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE R S CAMPOS - 

OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS, OAB/MT 

nº 7438, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5684 Nr: 6217-90.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL AMAZÔNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAMM - ASSESSORIA, ENGENHARIA LTDA, 

MARCOS ROBERTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 15935, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 770341 Nr: 23351-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIARIO TERCRED SERVILOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PETER KRAINER 

JOSÉ - OAB:OAB/PR 19060

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA, OAB/MT nº 11356, para 

que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 344806 Nr: 15007-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Wesley Verzignazzi - 

OAB:23171/O, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA, OAB/MT nº 22378, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1191166 Nr: 1770-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE MARIA RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). IVO SERGIO FERREIRA MENDES, OAB/MT nº 8909, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803487 Nr: 9945-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDOR WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISLENE DE MATOS MORAIS DA SILVA, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, HELLO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, JULIENE DE MATOS MORAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JOAO PAULO VINHA BITTAR, OAB/MT nº 14370, para 

que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159073 Nr: 35554-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ALMEIDA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI, OAB/MT nº 23171, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 769167 Nr: 22113-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JORGE DE MORAES FILHO, OAB/MT nº 3964, para que 

no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893567 Nr: 25614-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, 

KRAMM - ASSESSORIA, ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 15935, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 
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serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803487 Nr: 9945-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDOR WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISLENE DE MATOS MORAIS DA SILVA, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, HELLO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, JULIENE DE MATOS MORAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III, § 1º, do NCPC.Sem honorários 

advocatícios por não ter sido aperfeiçoada a relação jurídica 

processual.Custa e despesas processuais pela parte autora.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de agosto de 

2017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084154 Nr: 3482-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURSELINO RODRIGUES DE MOURA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JURSELINO RODRIGUES DE MOURA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Custas 

processuais pela ré, inclusive honorários periciais, os quais desde já, 

autorizo o levantamento, na hipótese de prévio depósito pela parte 

requerida.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do que preconiza o art. 85, § 2º, considerando, neste aspecto a natureza 

da demanda e a complexidade da causa.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074881 Nr: 57454-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE RECAPEX PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS GAMA JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE IDALGO - 

OAB:189667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, 

na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do CPC.Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios na medida em que não houve 

citação do réu.Após o trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 

611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 306418 Nr: 15885-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GOLDEN PARK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:, 

VICENTE RODRIGUES CUNHA - OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA 

LOPES - OAB:98.709/SP

 Desta feita, DECLARO a satisfação da obrigação, extinguindo o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, defiro o levantamento do valor 

do depósito judicial, devendo ser expedidos os competentes alvarás, 

constando os dados bancários informados (fls. 325 e 330), sendo que, do 

saldo atualizado existente na conta judicial, 93,02% em favor do advogado 

da parte exequente, o qual possui poderes para tanto (fl. 04), e a 

diferença correspondente a 6,98% em favor da parte executada HSBC 

Bank Brasil S/A.Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo.Às providências. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 313097 Nr: 18781-23.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON MONTEIRO DE ALMEIDA, G. M. A, ADILSON 

MONTEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Processo n. 18781-23.2007.811.0041

 Código 313097

Vistos.

Diante da petição de fl. 561, expeça-se alvará no valor de R$ 17.283,00 

para levantamento do montante depositado às fls. 562-563, em favor do 

exequente, conforme dados bancários fornecidos à fl. 564.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867133 Nr: 7285-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANA DA MATA JULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n. 7285-50.2014.811.0041

Código 867133

Vistos.
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Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

143/148 em que a executada Itau Seguros efetuou o cumprimento 

espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme comprovante de depósito 

judicial do valor atualizado, e requereu consequentemente a extinção do 

feito (fls. 133/138).

A credora, intimada, concordou com o valore depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 155)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 1.906,15 (mil novecentos e seis reais e quinze centavos) (fl. 153).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 155.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915044 Nr: 40190-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFRE, IVANILDA RIBEIRO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

julgo JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por K.F.R.E em face de TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A.Considerando que a parte requerida 

efetuou o depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia 

médica, determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem 

como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370769 Nr: 7258-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA GUIMARÃES EVANGELISTA 

SOARES, ROBERTA GUIMARÃES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 276, de levantamento do valor depositado em 

conta judicial vinculada a este feito, referente aos honorários advocatícios 

desta execução, devendo ser expedido o competente alvará em favor do 

advogado exequente, constando os dados bancários por ele informados 

no supracitado requerimento.

Sem prejuízo, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447880 Nr: 21583-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G A V, REJANE ARAUJO VALERIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA, TAM 

LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - 

OAB:13256, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Vistos.

Depositem as executadas (devedoras solidárias), especialmente a TAM - 

Linhas Aéreas S/A, a diferença apurada pelo contador judicial, acrescida 

da multa e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) cada um, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora.

Sem prejuízo, defiro, parcialmente, o pedido de levantamento dos valores 

depositados em Juízo, limitando-o à verba honorária advocatícia, uma vez 

que os valores pertencentes à parte (menor de idade) devem ser mantidos 

depositados em Juízo, podendo ser levantados somente quando ela atingir 

a maioridade ou quando for comprovado nos autos que a sua 

reversão/utilização é feita por necessidade ou em benefício dela, nos 

termos do parecer do Ministério Público (fls. 321-322).

Assim, expeça-se o competente alvará em favor do advogado da parte 

exequente, relativamente aos seus honorários advocatícios, os quais 

perfazem o percentual de 7,4074% sobre o saldo atualizado dos 

depósitos judiciais de fls. 236 e 315.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 799962 Nr: 6389-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSM, ROSEMEIRE DA SILVA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:10.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo n. 6389-41.2013.811.0041

Código 799962

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 833394 Nr: 38832-45.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PAULINO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN BRANDAO MOTTA - 

OAB:OAB/SP 209.761, ROSA MARIA BENTO BRANDÃO BICKER - 

OAB:101.967/SP

 Processo n. 38832-45.2013.811.0041
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Código 833394

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859784 Nr: 1593-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA EPAMINONDAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLI SODRÉ DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 17.851, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/12009, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355 OAB/MT, SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 Processo n. 1593-70.2014.811.0041

Código 859784

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076763 Nr: 58455-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAMIL SANTANA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n. 58455-27.2015.811.0041

Código 1076763

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

73/75 em que a executada Porto Seguros Cia de Seguros Gerais efetuou o 

cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 76/81).

A credora, intimada, concordou com o valore depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls. 83/84)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 6.812,66 (seis mil oitocentos e doze reais e sessenta e seis 

centavos) (fl. 80).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos às fls. 83/84.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106657 Nr: 13245-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON CORREA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE SANTOS GUIMARÃES 

- OAB:16518, JOELI MARIANE CASTELLI - OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:OAB/MG 108.654

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

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

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

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

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

estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155573 Nr: 34142-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENI XAVIER TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.12.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 13 de 

dezembro de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 25820 Nr: 6925-43.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, ISRAEL ASSER EUGENIO - OAB:16562, JOMAS F. DE 

LIMA JUNIOR - OAB:11.785, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:4536/MT, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 
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RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA 

PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 330494 Nr: 2166-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO PEIXOTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLENE VILARINHO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099

 Vistos.

Defiro os petitórios de fls. 192-194 e 221-223, de levantamento dos 

valores depositados em Juízo, referentes ao preço da arrematação 

(entrada de 25% (fl. 179) mais as parcelas dos meses de junho (fl. 207), 

julho (fl. 210), agosto (fl. 213), setembro (fl. 220), outubro (fl. 228) e 

novembro (fl. 230), devendo ser o competente alvará expedido em favor 

da sociedade advocatícia que representa a parte exequente, que possui 

poderes para tanto (fl. 224), constando os dados bancários informados da 

pessoa jurídica (fl. 222-vº).

De igual modo, expeça-se o competente alvará referente à comissão da 

da leiloeira signatária do auto de fls. 177-178 (fl. 180), cujos dados 

bancários deverão ser com ela obtidos.

RESSALVA-SE, CONTUDO, QUE AMBAS AS LIBERAÇÕES FICAM 

CONDICIONADAS À CERTIFICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO ALINHADO 

NO ARTIGO 13 DO REGULAMENTO DO LEILÃO JUDICIAL, cujo edital está 

acostado às fls. 181-188 dos autos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375553 Nr: 11658-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDA GUIMARÃES EVANGELISTA SOARES, 

ROBERTA GUIMARÃES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIPE GIMENES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Processo n. 2009/239

Código 375553

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 452711 Nr: 24774-42.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELEI APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBRICA QUIMICA PETRÓLEO LTDA, MAPFRE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:, CARLOS A. J. MARQUES - OAB:OAB/MS 4862, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727334 Nr: 23192-70.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, Henrique Alberto Faria Motta - 

OAB:113.815, João Paulo Barbosa Filho - OAB:134.307

 Processo n. 18781-23.2007.811.0041

 Código 313097

Vistos.

Diante da petição de fl. 135, expeça-se alvará no valor de R$ 17.283,00 

para levantamento do montante depositado, na forma ali pretendida. Após, 

retornem os autos ao arquivo com as baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 761684 Nr: 14163-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ARTS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:56.543/MG

 Vistos.

As partes noticiaram que celebraram acordo nos autos (fls. 176-178), cuja 

satisfação total da obrigação ocorrerá com a quitação do parcelamento 

entabulado, ao que requereram a sua homologação e suspensão do feito 

até o efetivo cumprimento.

É o relatório. Decido.

Verifica-se que, com o parcelamento proposto, o prazo final para 

cumprimento da obrigação ocorrerá em agosto/2018. No entanto, não há 

óbice a que se extingua o presente feito e determine a sua remessa ao 

arquivo, pois o artigo 515, inciso III, do Novo Código de Processo Civil 

estabelece que é título executivo judicial “a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”.

Assim, com a homologação, terá sido proferida sentença, não havendo 

prejuízo para o exequente, pois em caso de eventual inadimplemento 

disporá de título executivo judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta sentença, razão pela qual qual extingue-se o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil.

Defiro o levantamento do valor penhorado nos autos via Bacenjud (fl. 

170), devendo ser expedido o competente alvará em favor da sociedade 

de advogados que representa a exequente, a qual possui poderes para 

tanto (fl. 08), constando os dados bancários informados (fl. 177).

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Por fim, tendo em vista a renúncia do prazo recursal pelas partes, 
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certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835422 Nr: 40589-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE OLIVEIRA G. FAVRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:19508, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT

 Processo n. 40589-74.2013.811.0041

Código 835422

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 862102 Nr: 3353-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TEOTINO DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947426 Nr: 58797-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA KNIPHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B-MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12.099-B-MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

 Processo n. 58797-72.2014.811.0041

Código 947426

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083657 Nr: 3277-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FRANÇA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por GENIEL SILVA CORREA, em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Custas e honorários pelo 

autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 12 da LAJ).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.R.I.Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2017. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1101260 Nr: 11059-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n. 11059-20.2016.811.0041

Código 1101260

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

112/115 em que a executada Porto Seguro Companhia de Seguros efetuou 

o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 116/121).

A credora, intimada, concordou com o valore depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls.130/134)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 1.180,15 (mil cento e oitenta reis e quinze centavos) (fl. 128).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto i

sto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos às fls. 130/131.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107358 Nr: 13549-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(14.03.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 12 de 

dezembro de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170587 Nr: 40455-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALOMÃO ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n. 40455-42.2016.811.0041

Código 1170587

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

92/97 em que a executada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais efetuou o 

cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 106/108).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 110)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial, no valor 

de R$ 5.939,16 (cinco mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis 

centavos) (fl. 108)

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 110.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037444-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037444-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO RÉU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos. JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO ajuizou a presente AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em desfavor de AGEMED SAUDE S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação 

consubstanciada na imediata autorização e custeio de Gastroplastia para 

tratamento de diabetes. É o breve relato. Decido. Inicialmente, concedo à 

parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária ser beneficiária de plano/seguro de saúde junto à 

parte ré (id´s 11113598 e 11113666), a indicação da cirurgia bariátrica 

para perda de peso com urgência para melhor resposta a diabetes, 

mormente por ser dependente de insulina e estar obesa (grau II) há pelo 

menos 05 (cinco) anos e com IMC - Índice de Massa Corpórea dentro da 

faixa necessária (id´s 11113574, 11113587, 11113626, 11113642, 

11113654, 11113660 e 11113682), o que preencheria os requisitos 

apontados como necessários pela ré (id 11113666), sobretudo diante do 

reconhecimento da terapia inclusive pelo CFM – Conselho Federal de 

Medicina, havendo, portanto, indícios de que a negativa de cobertura se 

deu ao arrepio da Lei n. 9.656/1998 e da sua regulamentação. Do mesmo 

modo, verifico o perigo de dano inclusive o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a parte autora, caso não seja submetida à cirurgia 

indicada por seu médico, poderá não obter os resultados esperados do 

seu tratamento de diabetes, em decorrência do seu estado de obesidade 

causada por problemas endócrinos, o que implicará em curto prazo em 

manifesto prejuízo ao seu quadro geral de saúde físico-psicológica. 

Necessário consignar, ainda, que o direito à saúde foi elevado pela 

Constituição Federal à condição de direito fundamental do ser humano, a 

constituir bem de elevada importância. O direito subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição Federal de nosso País (CF, 196). 

Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade se 

deve velar, de maneira responsável e representa, na concreção do seu 

alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das 

pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possui a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. A 

partir dessa premissa, as operadoras ou seguradoras de saúde, na 

elaboração e no cumprimento do contrato, possuem o dever de agir com 

boa-fé, a abranger o respeito e a lealdade, preservando-se a dignidade, a 

saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do 

segurado, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade. De fato, o 

direito à livre iniciativa, que garante a atuação destas empresas no 

mercado, deve ser exercido em harmonia com o princípio da boa-fé 
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objetiva, respeitando-se a defesa dos consumidores, porquanto as 

restrições, quanto aos procedimentos complementares e opcionais, não 

podem abranger, em contrapartida, intervenções e tratamentos 

indispensáveis à manutenção básica da saúde do usuário, tanto física 

quanto mental. Ora, é certo que a impossibilidade da parte autora iniciar 

seu tratamento, agrava seu quadro de saúde de forma imediata, e, em 

razão da cirurgia ortopédica para aplicação de prótese, expõe-lhe à 

possibilidade de vir a sofrer sequelas físicas e até mesmo psicológicas, o 

que tornará muito mais custoso ao plano/seguro de saúde se tal episódio 

ocorrer. Friso, ainda, que a matéria em discussão nos autos deve ser 

analisada à luz do entendimento consolidado pelo Colendo Tribunal 

Superior de Justiça que a respeito do tema fez editar a Súmula 469, 

verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde.” Dessa forma, dúvidas não pairam quanto à aplicação da 

legislação consumerista ao caso dos autos, o que desde já pugna a parte 

autora, com a consequente aplicação das medidas que asseguram os 

direitos básicos do consumidor, especialmente aquelas previstas nos 

artigos 6º, incisos IV, V, VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

entre outras. Ademais, entendo que além de afrontar os dispositivos da 

legislação consumerista é inegável que a demora em proporcionar de 

maneira efetiva o tratamento autorizado, atenta também contra o princípio 

da boa-fé contratual cuja previsão está contida no artigo 422 do Código 

Civil Brasileiro, verbis: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Em última análise, dada a gravidade da situação 

relatada e demais aspectos envoltos na controvérsia, incide no caso dos 

autos o princípio da dignidade da pessoa humana que constitui um dos 

fundamentos sobre os quais está alicerçada a República, conforme 

previsão contida no artigo 1º, III, da Constituição Federal, verbis: “Art. 1º A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da 

pessoa humana;” Nesse diapasão, o contrato não pode ser visto 

tão-somente como um instrumento de circulação de riquezas, mas também 

como de desenvolvimento social, visto que o interesse das partes 

contratantes não pode contravir a valores constitucionais, como por 

exemplo, a defesa do consumidor (arts. 5.º, “caput”, XXXII, e 170, “caput”, 

V, da Constituição). Portanto, em que pese o interesse econômico das 

empresas de planbo de saúde, entendo ser mais relevante a proteção que 

deve ser conferida consumidores, que têm posição vulnerável na relação 

jurídica (art. 4.º, I, da Lei 8078/90), sobretudo porque o objeto principal do 

negócio jurídico é a saúde, direito fundamental social. Assim, preenchidos 

os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada 

comporta deferimento, eis que evidenciados a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do 

exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a ré 

autorize/custeie a cirurgia indicada pelo médico da autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de execução indireta, inclusive, com a aplicação de 

multa cominatória diária que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

no caso de descumprimento injustificado, limitada ao patamar de 

100.000,00 (cem mil reais). Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ 

do NCPC, DESIGNO o dia 20/03/2018, às 08:30 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, sala 04, localizada neste Fórum. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037243-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON RODRIGUES DE BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037243-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALERIA PEREIRA DA SILVA RÉU: GELSON RODRIGUES DE 

BRITO Vistos. VALERIA PEREIRA DA SILVA ajuizou a presente “AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA” em face da GELSON RODRIGUES DE BRITO, pretendendo, 

liminarmente, a averbação dos seus termos para conhecimento de 

terceiros com vistas a evitar eventuais fraudes à margem da matrícula do 

imóvel que lhe objeto perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Capital. É 

o breve relato. Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios 

da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária a existência de contrato particular de compra e 

venda do imóvel objeto desta ação (id 11083525), de maneira que 

averbação da existência da presente demanda à margem da matrícula do 

imóvel que lhe é objeto para conhecimento de terceiros não implicará em 

qualquer prejuízo às partes e/ou eventuais interessados. Nesse sentir, 

reforço que a publicidade acerca da existência da ação justifica-se como 

forma de resguardar direitos de terceiros, de modo a evitar a criação de 

mais conflitos para solucionar a problemática exposta na exordial. 

Portanto, demonstra-se oportuna a averbação do processamento desta 

ação, vez que, até prova em contrário, diante da documentação carreada 

os autos, não há óbice legal para deferimento do pedido acautelatório. 

Ademais, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a parte ré. 

Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a 

liminar requestada comporta deferimento, eis que evidenciados a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO, 

liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, nos termos do 

artigo 300 do NCPC, para determinar a averbação da existência da 

presente ação às margens da matrícula n. 44.269 de folha 118 do Livro n. 

3-AH do 2º Serviço Notarial e Registral desta Capital. Oficie-se o 2º 

Serviço Notarial e Registral da Capital. Em atenção ao que determina o art. 
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334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 20/03/2018 às 09:00 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação, sala 04, localizada no Fórum da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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KLEMERSON LUIZ SEBASTIANI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033175-66.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONTAUD AUDITORES INDEPENDENTES - EPP REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A., KLEMERSON LUIZ SEBASTIANI DE ALMEIDA 

Vistos CONTAUD AUDITORES INDEPENDENTES – EPP, ajuizou a presente 

demanda com pedido de tutela cautelar antecedente em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. (Vivo S/A) e KLEMERSON LUIZ SEBASTIANI DE 

ALMEIDA, arguindo de modo sucinto que o objetivo da demanda é a 

exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes (SERASA/SPC) e 

suspender as cobranças que entende indevidas. Aduziu a requerente que 

possui com a primeira requerida um contrato de n. 0213310264. Sustenta, 

que foi vítima de fraude perpetrada pelo segundo requerido, que se 

apresentava como representante da primeira demandada. O autor afirma 

que o segundo demandado adquiriu em abril/2016, sem qualquer 

autorização ou consentimento da requerente e em seu nome, 04 (quatro) 

aparelhos Iphone 6s no valor total de R$ 16.224,00, acrescido do plano 

mensal de R$ 62,80 e do pacote de dados (smartvivo emp1220mb 90), no 

valor mensal de R$ 517,00. Alega o requerente que os aparelhos 

telefônicos jamais foram entregues, ao que o requerido KLEMERSON LUIZ 

SEBASTIANI DE ALMEIDA os retirou na transportadora, falsificando 

assinatura de funcionário da autora, e que a referida pessoa teria 

confessado a referida prática à proprietária da empresa, inclusive 

informando que vendeu os aparelhos a terceiros. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Com relação ao pedido liminar de concessão de 

tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. De outro lado, o artigo 305, caput, do CPC que disciplina a 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente, estabelece: “Art. 305. A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Há que se ressaltar que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve ser preenchido cumulativamente com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou da cumulação com ele de qualquer destes inviabiliza 

a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo 

de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona 

que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes 

baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre 

a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar 

que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes 

possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Não obstante, há que se ressalvar que o presente procedimento não 

possui natureza satisfativa, razão pela qual o autor deve deduzir, a 

competente ação cognitiva da presente tutela provisória de urgência de 

natureza cautelar em caráter antecedente, ao que formulou, suscitando 

que ingressará com demanda declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica, repetição de indébito e indenização danos morais e materiais no 

montante de R$ 50.000,00. Quanto à possibilidade de concessão de liminar 

no procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero afirmam: “Pode o autor requerer tutela cautelar liminarmente (art. 

300, § 2º, CPC) – rigorosamente, uma antecipação da tutela cautelar. Pode 

o juiz concedê-la inaudita altera parte ou após justificação prévia. Da 

decisão cabe agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC).” (Novo código de 

processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 319. 

Negritei.) Diante disso, verifico que a probabilidade do direito da empresa 

autora (fumus boni iuris) está consubstanciada nos documentos 

colacionados nos autos, e nas assertivas de que O requerido 

KLEMERSON LUIZ SEBASTIANI DE ALMEIDA era pessoa que atendia a 

requerente a muito anos “diretamente na sua sede”, revelando, assim, a 

existência de relação de confiaça, sendo certo, ainda, a alegação do 

requerente de que o requerido possuía “pleno acesso aos dados da Sra. 

Tatiana e do funcionário Maurício, ...” (id. 10460270 - Pág. 3). Com relação 

ao perigo do dano e a urgência do pedido (periculum in mora) entendo que 

este se evidenciam pelo fato do débito em questão poder ser inserido de 

modo indevido no cadastro de inadimplentes, o que impede e dificulta o 

desenvolvimento normal das atividades de qualquer empresa, causando 

abalo nas relações jurídicas e financeiras. Ademais, o autor tem o direito 

de discutir em Juízo a dívida cobrada pelo requerido. Portanto, tem o autor 

o direito de tentar provar em juízo a inexistência do débito sem ter que 

esperar até o final do deslinde do feito para ver seu nome “limpo”. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E 

MORAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO – 

MULTA – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Demostrada a verossimilhança das alegações da indevida negativação do 

nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito, defere-se a 

antecipação da tutela para a exclusão da restrição creditícia, todavia, 

descabe a imposição de multa, porquanto na recalcitrância da parte, 

cumpre ao magistrado expedir ordem diretamente aos órgãos de restrição 

ao crédito para efetuar a baixa do gravame, nos termos do art. 461, §5°, 

do CPC.” (AI, 82658/2013, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 

11/11/2013 – Negritei). Importante registrar que a medida de suspensão 

dos protestos é reversível a qualquer tempo. Posto isto, com fundamento 

no artigo 300, §2º c/c artigo 301 c/c artigo 305 do novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO LIMINARMENTE a tutela cautelar pleiteada de modo 

antecedente para determinar à requerida TELEFONICA BRASIL S.A. (Vivo 

S/A) a exclusão, no prazo de 05 (cinco) dias, do nome da requerente de 

todos os cadastros de inadimplentes eventualmente inseridos 

(SERASA/SPC), referente ao contrato n. 0282987041, efetuando, da 

mesma forma a suspensão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, das 

cobranças referentes aos aparelhos telefônicos, planos de dados e 

assinatura mensal decorrentes da aludida relação jurídica questionada, 

tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). O cumprimento da liminar deve ser 

informado e comprovado pelo requerido nos autos. Desnecessária a 

caução, na medida em que os apontamentos e a cobrança podem ser 
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reestabelecidos, sem possibilidade da ocorrência de dano inverso. Cite-se 

os requeridos para contestarem, se desejarem, o pedido em cinco dias e 

indicar as provas que pretendem produzir (artigo 306, NCPC). Efetivada a 

tutela de urgência de natureza cautelar, a autora terá o prazo de 30 

(trinta) dias para formular o pedido principal, que deverá ser apresentado 

nos mesmos autos, independente do adiantamento de novas custas 

processuais, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida em 

caráter antecedente (artigos 308 e 309, NCPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 13 de dezembro 

de 2.017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035895-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: NOEMI DA SILVA MELO SANTANA, JOVANE DIAS SANTANA 

RÉU: JOSE CARLOS MASSANEIRO, ROBERTO AMADO FELICIO Vistos 

Analisando a inicial os autores - NOEMI DA SILVA MELO SANTANA e 

JOVANE DIAS SANTANA, alegam que realizaram contrato de compra e 

venda de 02 imóveis, sendo o primeiro o Lote 02, Quadra 18, residencial 

Brasil 21, cujo contrato teria sido firmado em junho de 2015 pelo valor de 

R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), cujo valor foi posteriormente 

reduzido, face a antecipação de parte do valor, para o montante de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Alegam, ainda, os autores que em 

maio de 2017 ajustaram a compra do Lote 01, Quadra 18, residencial Brasil 

21, pelo valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), ao que 

realizaram o pagamento de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) ao 

primeiro requerido - JOSE CARLOS MASSANEIRO - sendo R$ 27.000,00 

(vinte e sete mil reais) no dia 10 de maio de 2017 e R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) no dia 20 de junho de 2017. Sustentam que apesar dos pagamentos 

o imóvel não lhes foi escriturado no prazo estabelecido, ao que o 2º 

requerido - ROBERTO AMADO FELICIO - teria retomado o imóvel, alegando 

ser o proprietário do mesmo e demolindo a construção que existia no 

mesmo. Pretendem, os requerentes a concessão de tutela de urgência 

para obrigar os requeridos a lhes ressarcir os valores depositados na 

conta do primeiro requerido. É o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Com a entrada em vigor no Novo Código de processo Civil, a tutela 

almejada pelo autor passou a ser regulada pelo art.294 do NCPC, o qual 

assim estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, os autores almejam a tutela de urgência, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável 

ou de difícil reparação. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do 

NCPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que o referido 

artigo não difere muito do seu antecessor, visto que os requisitos para 

sua concessão continuam sendo o fumus boni iuris e o periculum in mora 

nesse sentido os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier, Rogério 

Licastro, Leonardo Ferres e Maria Lúcia Lins: “Noutras palavras, para a 

concessão da tutela de urgência cautelar e de tutela de urgência 

satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos 

requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou 

positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer 

entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se 

um “fumus” mais robusto para a concessão dessa ultima.”[1] Da análise 

dos autos não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela pleiteada, senão vejamos. Em primeiro lugar, ao 

analisar a documentação carreada com a inicial o que se extrai é que nos 

autos existem 02 (dois) comprovantes de depósitos. Com relação ao 

primeiro comprovante de depósito, realizado no dia 10 de maio de 2017 (id. 

10877474 - Pág. 1), não é possível a identificação do beneficiário da 

referida transação. Com relação ao segundo comprovante de depósito, no 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizado em 20 de junho de 

2017 (id. 10877474 - Pág. 2), este consta como beneficiário o requerido 

JOSE CARLOS MASSANEIRO, mas não se tem exato qual fora a razão do 

referido depósito. Note-se, que no contrato de compra e venda juntado 

aos autos (id. 10877532) existe menção apenas ao Lote 02, Quadra 18, 

residencial Brasil 21, pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais), firmado entre Interbens Imóveis Ltda e os autores. O documento do 

Id. 10877562 informa que houve aditivo ao contrato anterior para alterar o 

valor do imóvel e a forma de pagamento, bem como para incluir a posse do 

imóvel mencionado na inicial (Lote 01, Quadra 18, residencial Brasil 21). 

Registro, ainda, que no aditivo ao contrato de compra e venda (id. 

10877596) existe referência à à compra da propriedade do Lote 02, 

Quadra 18, residencial Brasil 21 e a aquisição da posse do Lote 01, 

Quadra 18, residencial Brasil 21, inexistindo, entretanto, ajuste quanto ao 

pagamento do preço da posse do aludido imóvel, obrigatoriedade de 

registro do imóvel em nome dos autores ou qualquer outro elemento. 

Denota-se, assim, que a probabilidade do direito dos autores não se 

evidencia nesta quadra processual. Doutro lado, não há como obrigar que 

não recebeu os valores, e nem participou de qualquer transação com os 

autores, no caso o requerido ROBERTO AMADO FELICIO -, a restituir-lhes 

os valores eventualmente despendidos. Por fim, é certo que não há 

caracterização ou prova de situação que caracterize o periculum im mora. 

Noutro norte, é certo que encontra-se estampado no pleito formulado o 

periculum in mora inverso, na medida em que os autores não caucionam o 

presente feito. Ora, na hipótese de deferimento da liminar e ser realizado o 

levantamento dos valores pelos autores, dificilmente o mesmo seria 

restituído caso a pretensão exordial seja julgada improcedente. Assim 

sendo, entendo que o direito invocado pelos autores necessita ser 

apreciado com a regular formação da angularidade processual. Posto isto 

e, mostrando-se irreversível a medida pleiteada, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA. Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do NCPC designo 

o dia 19/032018, às 12:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, sala 

05, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2.017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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OLIVEIRA, WALDINEY DA SILVA LIMA Vistos Analisando a inicial e os 

documentos apresentados, o pedido de tutela de urgência deve ser 
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indeferido, face a ausência de probabilidade do direito invocado (art. 300, 

CPC). Note-se, que na inicial os autores alegam que os pagamentos 

realizados tinham como objetivo a baixa nas constrições existentes sobre 

o imóvel objeto da compra e venda. Contudo, o contrato juntado ao id. 

10904032 não revela tal aspecto. O contrato dispõe que a autora pagaria 

aos requeridos a quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) pelo 

imóvel, sendo parte pago através de transferência bancária (R$ 

75.000,00) e o remanescente (R$ 3.000,00) em espécie, consoante se 

infere da cláusula 8º (id. 10904032 - Pág. 2). Registro, que inexiste 

menção na referida cláusula que os valores deveriam ser utilizados para 

custeio de eventuais baixas nas restrições junto ao agente financiador do 

imóvel ou perante o respectivo cartório. Na realidade, o contrato 

estabelece em sua cláusula 3º (id. 10904032 - Pág. 1) que competia à 

compradora, ou seja à autora, a transferência do imóvel, 

responsabilizando-se pelas despesas, ao que teria prazo de 02 (dois) 

anos para realizar o ato. Pela redação da aludida cláusula competiria aos 

vendedores, ou seja aos requeridos, apenas se dispor a assinar os 

documentos necessários, ao que inexiste menção na inicial de eventual 

recusa. Inexistindo, conforme já ressaltado, obrigação contratual para que 

o “... referido valor depositado na conta acima indicada, deveria ser 

utilizada na baixa da alienação fiduciária em nome de Daianny Nayara da 

Silva Oliveira ...” (id. 10903802 - Pág. 2) Ante o exposto, por entender 

ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA na inicial. Ressalvo, entretanto, que apesar da análise da 

liminar, verifico a necessidade de emenda à inicial. A parte autora não 

cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP, que acrescenta o artigo 13-A na 

Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

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

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

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Assim, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos cópia legível dos seguintes documentos: id. 

10903968 - Pág. 1/2, id. 10904004, id. 10904020 - Pág. 4/6 e 8/12, eis que 

se mostram ilegíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de dezembro de 2.017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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AUTOR: NERINDO DIAS DE AMORIM RÉU: BANCO BMG S/A Vistos. 

NERINDO DIAS DE AMORIM ajuizou a presente “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDEBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face de BANCO BMG S/A, pretendendo, 

liminarmente, a suspensão dos descontos decorrentes de cartão de 

crédito consignado que alega não ter entabulado junto ao réu. É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária que não tenha sido beneficiado com valores 

que pudessem ter dado ensejo ao desconto de valores mediante 

consignação em sua folha de benefício, mormente pelo fato de ter 

reconhecido que manteve relação com a instituição financeira ré até 

fevereiro de 2016, ressaindo ainda dos autos que os descontos vêm 

sendo feitos desde agosto de 2012. Ou seja, a prova pré-constituída não 

é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 

a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Necessário se torna a designação de audiência de 

conciliação em face do que determina o art. 334 e §§ do NCPC. Contudo, o 

sistema disponibilizado pela Central de conciliação está apresentando 

problemas a mais de 48 (quarenta e oito) horas. Assim sendo, buscando 

evitar a paralisação indevida do feito, intime-se as partes quanto ao 

conteúdo retro da decisão, remetendo-se, posteriormente o feito à 

conclusão para designação do ato conciliatório, em obediência ao disposto 

no art. 334 e §§ do NCPC. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.
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AUTOR: ADAILTON MARIANO DOS SANTOS RÉU: AGUILERA 

AUTOPECAS LTDA Vistos Face às argumentações e provas documentais 

juntadas pelo requerente, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da autora e, por consequência de causa e efeito, com 

fulcro no § 1º, do artigo 4º, da Lei n° 1.060/1950, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, lhe CONCEDO os benefícios da 
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JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. Com relação ao pedido de tutela de urgência, é certo que o fato 

ocorreu e a demora no fornecimento da gravação poderá gerar a perda da 

possibilidade na produção da aludida prova, ao que verifico a presença 

dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. Assim sendo, defiro a 

tutela de urgência para que a requerida apresente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, as eventuais gravações do dia 24/02/2017, envolvendo o 

requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Em atenção ao que determina o 

art.334 e §§ do NCPC designo o dia 21.08.2017, às 08:00 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá distribuir a 

deprecata e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2.017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037635-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037635-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: AILTON SANTOS DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. AILTON SANTOS DE OLIVEIRA ajuizou a presente “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSERÇÃO INDEVIDA NO SPC 

POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA” em face de BANCO BRADESCO S/A, 

pretendendo, liminarmente, a exclusão do seu nome dos cadastros 

restritivos de crédito inscrito em decorrência de contrato que alega não ter 

entabulado. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do 

NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela provisória de 

urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito deve estar 

cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do 

processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza 

a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo 

de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona 

que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes 

baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre 

a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar 

que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes 

possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”. 

[2] No caso dos autos, não foi possível constatar o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência 

almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte 

autora não logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária a 

inexistência do contrato que deu ensejo à negativação do seu nome ou a 

invalidade daquele indicado pelo banco réu como em estado de 

inadimplemento. Ademais, apesar de negar ter qualquer relação com o réu, 

o próprio autor juntou aos autos (id 11143028) documento que demonstra 

a sua relação com o “Losango” (Banco Losango), instituição financeira 

adquirida em agosto de 2015 pelo conglomerado financeiro controlado 

daquele acima citado. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca 

diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

dano que a parte autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte 

ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita poderá 

ser resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. 

Necessário se torna a designação de audiência de conciliação em face do 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC. Contudo, o sistema disponibilizado 

pela Central de conciliação está apresentando problemas a mais de 48 

(quarenta e oito) horas. Assim sendo, buscando evitar a paralisação 

indevida do feito, intime-se as partes quanto ao conteúdo retro da decisão, 

remetendo-se, posteriormente o feito à conclusão para designação do ato 

conciliatório, em obediência ao disposto no art. 334 e §§ do NCPC. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029089-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Vistos etc. Aguarde-se decisão na suscitação de 

conflito formalizada por este Juízo. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037634-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA (AUTOR)

I. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

MARIA ALICE MALHEIROS OAB - MT22773/O (ADVOGADO)

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037634-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: IASMIN DA COSTA FERREIRA, ANDREIA SANTOS DA COSTA 

ARRUDA RÉU: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. IASMIN DA COSTA 

FERREIRA, representada por ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA (id. 

11142789), devidamente qualificada nos autos em epígrafe, ingressou 

com a presente ação de indenização por ato ilícito causado por acidente 

de trânsito em face de VERDE TRANSPORTE, também qualificado, 

aduzindo em síntese que no dia 15 de maio de 2015, um veículo 

(MARCA/MODELO VOLVO/MPOLO PARADISO, COR BRANCA, TIPO 

ONIBUS, PLACA: OBD 5590, RENAVAM 491252846, EMPLACAMENTO 

CUIABÁ/MT) de propriedade da requerida e conduzido pela pessoa de 

nome Osiel Antunes Silva, ceifou a vida de sua genitora de nome 

JAQUELINE CRISTINA DA COSTA ARRUDA. Aponta a autora que o 

acidente se deu por culpa exclusiva do motorista da requerida, motivo pelo 

qual pretende ser indenizada por danos morais, requerendo, ainda, a 

condenação da requerida em danos materiais (lucros cessantes) 

consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal, até que a 

mesma complete 75 (setenta e cinco) anos de idade. Requereu, ainda, 

tutela provisória de urgência para que a requerida lhe pague, desde já, 

alimentos provisórios no montante de 01 (um) salário mínimo. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Em primeiro lugar, concedo a 

gratuidade. Concernente à tutela de urgência, é de se destacar que com a 

entrada em vigor no Novo Código de processo Civil, a tutela almejada pela 

autora passou a ser regulada pelo art.294 do NCPC, o qual assim 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a autora almeja a tutela de urgência, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável 

ou de difícil reparação. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do 

NCPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que o referido 

artigo não difere muito do seu antecessor, visto que os requisitos para 

sua concessão continuam sendo o fumus boni iuris e o periculum in mora 

nesse sentido os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier, Rogério 

Licastro, Leonardo Ferres e Maria Lúcia Lins: “Noutras palavras, para a 

concessão da tutela de urgência cautelar e de tutela de urgência 

satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos 

requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou 

positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer 

entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se 

um “fumus” mais robusto para a concessão dessa ultima.”[1] A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[2] Com relação ao referido 

requisito e a temática em tela, é certo ser necessário consignar que a 

norma contida no art. 948, II, do Código Civil, estabelece o seguinte: “Art. 

948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras 

reparações: (...) II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o 

morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da 

vitima”. Contudo, é certo que o arcabouço probatório apresentado nesta 

fase de cognição sumária não nos indica-nos, com segurança, a certeza 

da reponsabilidade isolada da requerida, através do seu preposto, senão 

vejamos. No laudo de necropsia consta o seguinte: “(...) Segundo a família, 

há suspeita de estupro pois a vítima saiu correndo de um matagal e a 

seguir foi atropelada, devido a isso foram colhidas secreção vaginal, anal 

e oral para pesquisa de espermatozoide, PSA e DNA.” (11142875 - Pág. 

18) Nesse sentido, entendo que a mecânica dos fatos necessita ser 

avaliada de modo correto, o que só será possível em sede de instrução. É 

certo que o laudo pericial realizado na fase inquisitorial (id. 11142875 - 

Pág. 37) aponta a possibilidade do veículo do requerido estar trafegando 

em velocidade superior à autorizada no local (60 km), mas não se pode 

negar que os fatos que antecederam a morte da vítima (tentativa ou 

consumação de estupro, bem como e a saída de inopino da mesma de um 

matagal) podem ter contribuído de modo eficaz para o desencadear dos 

fatos. Note-se, que o laudo pericial realizado pela autoridade policial 

apontou, inclusive a inexistência de vítima fatal, sendo certo que o quadro 

como um todo não foi objeto de apreciação do perito ao emitir a opinião 

inserida no laudo no id. 11142875 - Pág. 40. Noutro giro os registros 

fotográficos dos id’s. 11142875 - Pág. 46/48 e 52, 11142889 - Pág. 1/7 

são inúteis para o deslinde do feito, tendo em vista a baixa qualidade das 

fotos, apresentando-as ininteligíveis. Cobra relevo, que não foi 

apresentado o laudo conclusivo da colheita da secreção vaginal, anal e 

oral para pesquisa de espermatozoide, PSA e DNA, o que pode indicar e 

apontar o que ocorreu com a vítima momento antes dos fatos. Com efeito, 

“Agravo de instrumento. Ação de indenização por acidente de trânsito. 

Pedido de antecipação de tutela. Ausência dos requisitos previstos no art. 

273, do CPC. Necessidade de maior dilação probatória para se aferir as 

causas do acidente. Ausência de verossimilhança das alegações. 

Indeferimento mantido. Recurso desprovido. 1. No caso em tela não se 

mostram presentes os requisitos autorizadores (verossimilhança das 

alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação) da 

concessão liminar da antecipação de tutela. 2. Tendo em vista que a 

comprovação das causas do acidente depende da dilação probatória e, 

provavelmente, de produção de prova pericial, não é admissível, nesta 

fase processual, imputar a culpa do dano ocorrido aos agravados.” (TJPR 

– 10ª C.Cível – AI 788331-0 – Rel.: Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes 

Lima - Unânime – J. 01.09.2011) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

-RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS E CONSTITUIR CAPITAL AFASTADA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em avaliação preliminar, não há que se falar 

em prova inequívoca da verossimilhança da alegação, porquanto a 

configuração da culpa, bem assim, o dever de indenizar na forma do artigo 

948, II do Código Civil, somente poderão ser avaliados após a instrução da 

causa, máxime por se tratar de indenizatória relativa a danos decorrentes 

de transporte benévolo, que pressupõe análise subjetiva da culpa do 

transportador a teor da súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A 

determinação de constituição de capital prevista no artigo 475-Q da Lei de 

Ritos, como meio de garantia do pagamento da prestação alimentar, 

pressupõe a existência de sentença condenatória explícita neste sentido, 

hipótese que não se assemelha à dos autos, já que o feito está apenas 

iniciando”. (TJPR - 10ª C.Cível - AI 0472085-0 - Ubiratã -Rel.: Des. Luiz 

Lopes - Unânime - J. 29.05.2008) Ante o exposto, tendo em vista não 

verificar a presença do requisito da probabilidade do direito invocado de 

modo evidente nos autos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na 

inicial. Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do NCPC designo o dia 

27.03.2018 às 09:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, sala 

02, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 
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dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Dezembro de 2.017. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [2] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código 

de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022504-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022504-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: POLIANA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Expeça-se alvará 

daqueles valores comprovadamente gastos e desembolsados nos autos, 

ou seja R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Com relação aos meses 

subsequentes, deverá a requerente apresentar os documentos 

comprovando a prestação do serviço e a respectiva nota fiscal, conforme 

já assentado na decisão do id. 10805737. Dê-se ciência à requerida da 

presente determinação. Impulsione o feito de modo regular. Às 

providências. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004880-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE DAS GRACAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004880-19.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: IVONEIDE DAS GRACAS ALVES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Ivoneide das Graças Alves 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 28/02/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 28/02/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id.4910499), bem como laudo pericial (Id. 9598770). Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/02/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (28/02/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006898-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006898-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO SOARES DA SILVA REQUERIDO: JOSÉ PINHEIRO 

DA SILVA Trata-se de Ação de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, 

proposta por Benedito Soares da Silva, visando à retificação do seu 

registro de nascimento, tendo em vista que o nome de seus genitores não 

foram grafados corretamente, seu pai está identificado como José Pinheiro 

da Silva Filho, quando o correto seria José Pinheiro da Silva, e sua 

genitora como Isabel Soares da Silva, quando o correto seria Izabel 

Joaquina da Silva. Junto com a inicial vieram os seguintes documentos: 

certidão de nascimento própria, certidão de nascimento dos genitores, 

certidão de casamento dos genitores e certidão de óbitos dos genitores 

(Id. 5075099). O representante do Ministério Público pugna pela 

procedência do pedido (Id. 5919759). É o breve relato. Fundamento e 

decido. Julga-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição 

voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 6.015/73, 

que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil. O caso em 

análise não exige dilação probatória em audiência, sendo suficiente a 

prova documental acostada aos autos. Pelas certidões de nascimento, 

casamento e óbito de seus genitores constata-se que realmente houve 

equivoco na grafia dos nomes. Assim, como não houve impugnação e pelo 

que revelam os documentos colacionados, o pedido inicial é procedente, 

ressalvados direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, com ressalvas de 

direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

BENEDITO SOARES DA SILVA e, consequentemente, determino a 

RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, devendo constar 

no registro de nascimento o nome de sua genitora como Izabel Joaquina 

da Silva e do seu genitor como José Pinheiro da Silva. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação determinando ao Tabelião do 

Cartório do 3º Serviço de Registro Civil, da Comarca de Cuiabá, que 

encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que 

sejam anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006898-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006898-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO SOARES DA SILVA REQUERIDO: JOSÉ PINHEIRO 

DA SILVA Trata-se de Ação de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, 

proposta por Benedito Soares da Silva, visando à retificação do seu 

registro de nascimento, tendo em vista que o nome de seus genitores não 

foram grafados corretamente, seu pai está identificado como José Pinheiro 

da Silva Filho, quando o correto seria José Pinheiro da Silva, e sua 

genitora como Isabel Soares da Silva, quando o correto seria Izabel 

Joaquina da Silva. Junto com a inicial vieram os seguintes documentos: 

certidão de nascimento própria, certidão de nascimento dos genitores, 

certidão de casamento dos genitores e certidão de óbitos dos genitores 

(Id. 5075099). O representante do Ministério Público pugna pela 

procedência do pedido (Id. 5919759). É o breve relato. Fundamento e 

decido. Julga-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição 

voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 6.015/73, 

que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil. O caso em 

análise não exige dilação probatória em audiência, sendo suficiente a 

prova documental acostada aos autos. Pelas certidões de nascimento, 

casamento e óbito de seus genitores constata-se que realmente houve 

equivoco na grafia dos nomes. Assim, como não houve impugnação e pelo 

que revelam os documentos colacionados, o pedido inicial é procedente, 

ressalvados direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, com ressalvas de 

direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

BENEDITO SOARES DA SILVA e, consequentemente, determino a 

RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, devendo constar 

no registro de nascimento o nome de sua genitora como Izabel Joaquina 

da Silva e do seu genitor como José Pinheiro da Silva. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação determinando ao Tabelião do 

Cartório do 3º Serviço de Registro Civil, da Comarca de Cuiabá, que 

encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que 

sejam anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001028-84.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001028-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Junior Cezar de Almeida 

Lima em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

19/03/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/03/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 4618850, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4618829), bem como laudo 

pericial (Id. 8675465). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 19/03/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 
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permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro (19/03/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019117-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA LYSENKO (REQUERENTE)
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(ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019117-92.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: VALENTINA LYSENKO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valentina Lysenko em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 25/05/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 25/05/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3634974/3634973/3634971/3634972), bem como laudo pericial (Id. 

5895638). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra 

Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 

14/025/057/2015, o montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de leve repercussão avaliada em 25% (vinte cinco por cento) 

encontrando-se de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura abdominal de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), invalidez 

permanente parcial incompleta do quadril direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácico de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento), encontrando-se de R$ 

1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), totalizando no montante de 

R$ 10.631,25 (dez mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 10.631,25 (dez mil seiscentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (25/05/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019117-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA LYSENKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 36 de 605



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019117-92.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: VALENTINA LYSENKO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valentina Lysenko em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 25/05/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 25/05/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3634974/3634973/3634971/3634972), bem como laudo pericial (Id. 

5895638). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra 

Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 

14/025/057/2015, o montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de leve repercussão avaliada em 25% (vinte cinco por cento) 

encontrando-se de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura abdominal de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), invalidez 

permanente parcial incompleta do quadril direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácico de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento), encontrando-se de R$ 

1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), totalizando no montante de 

R$ 10.631,25 (dez mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 10.631,25 (dez mil seiscentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (25/05/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001112-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001112-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Aparecida Maria de Oliveira 

dos Santos em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

15/07/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 15/07/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 37 de 605



Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de 

residência em nome de terceiro Em que pese o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o processo 

inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não possua 

comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser locatário ou 

residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada que prove ao 

contrário, o documento jungido aos autos referente ao domicílio do 

requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor domiciliado em 

Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em consonância com o 

artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. V – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência do SAU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4625071), bem como laudo pericial (Id. 8686904). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/07/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da 

data do sinistro (15/07/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019555-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN MARTINS DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019555-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILIAN MARTINS DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada por Willian Martins dos Reis em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. No caso, vislumbro que a parte requerente 

apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 

10579652. Desta forma, não resta outra alternativa que não extinguir o 

feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular 

andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da petição 

inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 

321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil de 2015. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019555-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN MARTINS DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019555-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILIAN MARTINS DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada por Willian Martins dos Reis em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. No caso, vislumbro que a parte requerente 

apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 

10579652. Desta forma, não resta outra alternativa que não extinguir o 

feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular 

andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da petição 

inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 

321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil de 2015. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024024-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOENAY SANTOS MARTINS PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024024-13.2016.8.11.0041 

AUTOR: ELIOENAY SANTOS MARTINS PIMENTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Elioenay Santos Martins Pimenta em face 

de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 

(trinta e cinco mil e duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/05/2014, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 
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arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 03/05/2014. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4538436, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4538435), bem como laudo pericial (Id. 8327033). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 03/05/2014, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) e apresenta invalidez permanente parcial incompleta do olho 

direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), totalizando o montante de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) . Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da 

data do sinistro (03/05/2014). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018839-91.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JAILTON MAGALHAES DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jailton Magalhães de 

Almeida Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento na importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/09/2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. Na 

inicial a parte reclamante argui a inconstitucionalidade das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 

11.945/09). Descabe acolher a alegação de inconstitucionalidade por vício 

formal suscitada pela parte autora, uma vez que a conversão das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 nas respectivas Leis nº. 

11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual mácula existente. Ademais, 

cumpre destacar que norma legal precitada apenas regrou dispositivo da 

Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo indenizável 

em caso de invalidez. Afasto ainda a alegação de inconstitucionalidade 

material da Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na Lei n.º 

11.482/2007 e Medida Provisória nº. 541/2008, convertida na Lei n° 

11.945/2009, pois a fixação da indenização de acordo com o grau da 

invalidez do segurado também observa as normas constitucionais, 

inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, eis o 

seguinte precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO 

ADMINISTRATIVAMENTE. GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o 

autor ocorrido em 15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim 

indenizatório. 2. A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória 

nº 451/2008, por vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não 

utilização da tabela de graduação da indenização, uma vez que se 

eventualmente existente, foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. 

Isso porque, apenas regrou o constante na Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor máximo da indenização em caso de invalidez. 3. Falta 

de prova do fato constitutivo do direito do autor - ônus que lhe incumbia, 

conforme o inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. Ausência de 

prova da invalidez permanente que desse azo à complementação da 

indenização do seguro DPVAT já recebida pela via administrativa, 

mormente a ausência de pedido de realização de perícia médica para 

apuração do grau de invalidez suportado. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 
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15/12/2010). Assim, não merece guarida a arguição de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso, uma vez que a fixação 

da indenização do seguro obrigatório DPVAT segundo o grau de invalidez 

está de acordo com os ditames legais e em perfeita consonância com as 

normas constitucionais das quais derivam e se fundamentam. Passo a 

análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir em 

face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Mérito. Conforme se infere da inicial, 

ao ser submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a 

invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Em perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto 

em Id. 10287899, foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo. Da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda parcial 

completa da mobilidade do “tornozelo esquerdo”, o percentual incidente é 

de 25% de 100% (setenta por cento de cem por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 12,5% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

e trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 421,87 

(quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), ou seja, igual 

ao montante pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago 

pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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(ADVOGADO)
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018839-91.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JAILTON MAGALHAES DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jailton Magalhães de 

Almeida Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento na importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/09/2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. Na 

inicial a parte reclamante argui a inconstitucionalidade das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 

11.945/09). Descabe acolher a alegação de inconstitucionalidade por vício 

formal suscitada pela parte autora, uma vez que a conversão das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 nas respectivas Leis nº. 

11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual mácula existente. Ademais, 

cumpre destacar que norma legal precitada apenas regrou dispositivo da 

Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo indenizável 

em caso de invalidez. Afasto ainda a alegação de inconstitucionalidade 

material da Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na Lei n.º 

11.482/2007 e Medida Provisória nº. 541/2008, convertida na Lei n° 

11.945/2009, pois a fixação da indenização de acordo com o grau da 

invalidez do segurado também observa as normas constitucionais, 

inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, eis o 

seguinte precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO 

ADMINISTRATIVAMENTE. GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o 

autor ocorrido em 15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim 

indenizatório. 2. A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória 

nº 451/2008, por vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não 

utilização da tabela de graduação da indenização, uma vez que se 

eventualmente existente, foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. 

Isso porque, apenas regrou o constante na Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor máximo da indenização em caso de invalidez. 3. Falta 

de prova do fato constitutivo do direito do autor - ônus que lhe incumbia, 

conforme o inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. Ausência de 

prova da invalidez permanente que desse azo à complementação da 

indenização do seguro DPVAT já recebida pela via administrativa, 

mormente a ausência de pedido de realização de perícia médica para 

apuração do grau de invalidez suportado. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

15/12/2010). Assim, não merece guarida a arguição de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso, uma vez que a fixação 

da indenização do seguro obrigatório DPVAT segundo o grau de invalidez 

está de acordo com os ditames legais e em perfeita consonância com as 

normas constitucionais das quais derivam e se fundamentam. Passo a 

análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir em 

face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Mérito. Conforme se infere da inicial, 

ao ser submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a 

invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Em perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto 

em Id. 10287899, foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo. Da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda parcial 

completa da mobilidade do “tornozelo esquerdo”, o percentual incidente é 

de 25% de 100% (setenta por cento de cem por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 12,5% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

e trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 421,87 

(quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), ou seja, igual 

ao montante pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago 

pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 
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do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000642-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Maria Antônia Ferreira dos Santos em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 20/10/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. III - 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Carência de Ação – Ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à 

preliminar arguida referente a ausência do Boletim de Ocorrência acostado 

nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, a certidão 

de ocorrência do SAMU goza de presunção de veracidade e legitimidade. 

Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante 

prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe 

tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter 

sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento 

suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do 

Boletim de Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4592718), bem como laudo pericial (Id. 8357719). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 20/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do cotovelo esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (20/10/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010346-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: PATRICIA MAYARA RODRIGUES MONGE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Patrícia Mayara Rodrigues Monge em face 

de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/01/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 21/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5866483, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 5866485), bem como laudo pericial (Id. 10196858). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 21/01/2017, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

pélvica esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$6.750,00 (seis mil , setecentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data 

do sinistro (21/01/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010346-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: PATRICIA MAYARA RODRIGUES MONGE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Patrícia Mayara Rodrigues Monge em face 

de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/01/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 21/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 
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de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5866483, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 5866485), bem como laudo pericial (Id. 10196858). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 21/01/2017, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

pélvica esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$6.750,00 (seis mil , setecentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data 

do sinistro (21/01/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004557-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Carlos Roberto de Castro 

Freitas em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 14/07/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/07/2015. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 4888888, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4888885), bem como laudo 

pericial (Id. 9221389). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 14/07/2015, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 5º dedo do 

pé esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos), e invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento), encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), totalizando no montante de R$ 3.543,75 

(três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

ao pagamento do importe de R$ 3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 
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acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária a partir da data do sinistro (14/07/2015). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004557-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Carlos Roberto de Castro 

Freitas em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 14/07/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/07/2015. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 4888888, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4888885), bem como laudo 

pericial (Id. 9221389). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 14/07/2015, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 5º dedo do 

pé esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos), e invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento), encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), totalizando no montante de R$ 3.543,75 

(três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

ao pagamento do importe de R$ 3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária a partir da data do sinistro (14/07/2015). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009225-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VADAIR ANDRE GIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009225-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: VADAIR ANDRE GIL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Vadair Andre Gil em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e 

quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 17/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 44 de 605



frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5767264, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5767256), bem como laudo pericial (Id. 10109668). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17/01/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de 

R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (17/01/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009225-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: VADAIR ANDRE GIL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Vadair Andre Gil em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e 

quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 17/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5767264, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5767256), bem como laudo pericial (Id. 10109668). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17/01/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 
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legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de 

R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (17/01/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017567-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017567-62.2016.8.11.0041 

AUTOR: ELIANE FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por ELIANE FERREIRA DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 3.375,00. Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 14/10/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/10/2015. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 3228124), bem como laudo pericial (Id.5846041). Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito 

embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de 

Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional 

ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os 

processos com a mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 

com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14/10/2015, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar a grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico emitido foi conclusivo em afirmar que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do PUNHO 

ESQUERDO avaliada em 75% (setenta e cinco por cento). Da análise da 

tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da 

mobilidade, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais) encontra-se o valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um real e vinte centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um real e vinte 

centavos),a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da 

data do sinistro (14/10/2015). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023666-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PIERRE DANNY AMARAL RADOUX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023666-48.2016.8.11.0041 

AUTOR: PIERRE DANNY AMARAL RADOUX RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Pierre Danny Amaral em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 12/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 12/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de pericia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 4516511), bem 

como laudo pericial (Id. 8360011). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 12/09/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de média repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta 

do joelho direito de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 7.256,25 

(sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 7. 256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro (12/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000732-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR DE SOUZA LADEIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000732-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DINAMAR DE SOUZA LADEIA FERNANDES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Dinamar de Souza Ladeia 

Fernandes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento na importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 
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reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando a parte autora. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. Na 

inicial a parte reclamante argui a inconstitucionalidade das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 

11.945/09). Descabe acolher a alegação de inconstitucionalidade por vício 

formal suscitada pela parte autora, uma vez que a conversão das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 nas respectivas Leis nº. 

11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual mácula existente. Ademais, 

cumpre destacar que norma legal precitada apenas regrou dispositivo da 

Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo indenizável 

em caso de invalidez. Afasto ainda a alegação de inconstitucionalidade 

material da Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na Lei n.º 

11.482/2007 e Medida Provisória nº. 541/2008, convertida na Lei n° 

11.945/2009, pois a fixação da indenização de acordo com o grau da 

invalidez do segurado também observa as normas constitucionais, 

inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, eis o 

seguinte precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO 

ADMINISTRATIVAMENTE. GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o 

autor ocorrido em 15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim 

indenizatório. 2. A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória 

nº 451/2008, por vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não 

utilização da tabela de graduação da indenização, uma vez que se 

eventualmente existente, foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. 

Isso porque, apenas regrou o constante na Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor máximo da indenização em caso de invalidez. 3. Falta 

de prova do fato constitutivo do direito do autor - ônus que lhe incumbia, 

conforme o inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. Ausência de 

prova da invalidez permanente que desse azo à complementação da 

indenização do seguro DPVAT já recebida pela via administrativa, 

mormente a ausência de pedido de realização de perícia médica para 

apuração do grau de invalidez suportado. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

15/12/2010). Assim, não merece guarida a arguição de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso, uma vez que a fixação 

da indenização do seguro obrigatório DPVAT segundo o grau de invalidez 

está de acordo com os ditames legais e em perfeita consonância com as 

normas constitucionais das quais derivam e se fundamentam. Passo a 

análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no 

polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, 

o boletim goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava 

(art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, 

a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV - Mérito. Conforme se infere da inicial, ao ser 

submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a invalidez 

parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 1.687,50 (hum 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Em perícia 

realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em Id. 

8356963, foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito. Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda parcial completa da 

mobilidade do “punho direito”, o percentual incidente é de 25% de 100% 

(vinte e cinco por cento de cem por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

e trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, 

igual ao montante pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor 

pago pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação 

dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Portanto, correto o valor pago e restando cumprida 

integralmente a obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000732-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR DE SOUZA LADEIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000732-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DINAMAR DE SOUZA LADEIA FERNANDES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Dinamar de Souza Ladeia 

Fernandes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento na importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 48 de 605



administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando a parte autora. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. Na 

inicial a parte reclamante argui a inconstitucionalidade das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 

11.945/09). Descabe acolher a alegação de inconstitucionalidade por vício 

formal suscitada pela parte autora, uma vez que a conversão das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 nas respectivas Leis nº. 

11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual mácula existente. Ademais, 

cumpre destacar que norma legal precitada apenas regrou dispositivo da 

Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo indenizável 

em caso de invalidez. Afasto ainda a alegação de inconstitucionalidade 

material da Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na Lei n.º 

11.482/2007 e Medida Provisória nº. 541/2008, convertida na Lei n° 

11.945/2009, pois a fixação da indenização de acordo com o grau da 

invalidez do segurado também observa as normas constitucionais, 

inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, eis o 

seguinte precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO 

ADMINISTRATIVAMENTE. GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o 

autor ocorrido em 15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim 

indenizatório. 2. A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória 

nº 451/2008, por vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não 

utilização da tabela de graduação da indenização, uma vez que se 

eventualmente existente, foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. 

Isso porque, apenas regrou o constante na Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor máximo da indenização em caso de invalidez. 3. Falta 

de prova do fato constitutivo do direito do autor - ônus que lhe incumbia, 

conforme o inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. Ausência de 

prova da invalidez permanente que desse azo à complementação da 

indenização do seguro DPVAT já recebida pela via administrativa, 

mormente a ausência de pedido de realização de perícia médica para 

apuração do grau de invalidez suportado. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

15/12/2010). Assim, não merece guarida a arguição de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso, uma vez que a fixação 

da indenização do seguro obrigatório DPVAT segundo o grau de invalidez 

está de acordo com os ditames legais e em perfeita consonância com as 

normas constitucionais das quais derivam e se fundamentam. Passo a 

análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no 

polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, 

o boletim goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava 

(art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, 

a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV - Mérito. Conforme se infere da inicial, ao ser 

submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a invalidez 

parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 1.687,50 (hum 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Em perícia 

realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em Id. 

8356963, foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito. Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda parcial completa da 

mobilidade do “punho direito”, o percentual incidente é de 25% de 100% 

(vinte e cinco por cento de cem por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

e trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, 

igual ao montante pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor 

pago pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação 

dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Portanto, correto o valor pago e restando cumprida 

integralmente a obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022951-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022951-06.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Anderson Silva Ferreira em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 30/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 
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de trânsito na data de 30/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4470939, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V - Da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a CNH do requerente que também 

contém os demais documentos RG E CPF, por tais motivos, afasto a 

preliminar ventilada. VI – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 4470945), bem 

como laudo pericial (Id. 8326393). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 30/09/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de intensa repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (30/09/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000065-76.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RODRIGO MIASHIRO ARAUJO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Rodrigo Miashiro Araújo em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

11/10/2014, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/10/2014. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4553252), bem como laudo 

pericial (Id. 9610400). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 50 de 605



Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 11/10/2014, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da 

data do sinistro (11/10/2014). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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REQUERENTE: RODRIGO MIASHIRO ARAUJO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Rodrigo Miashiro Araújo em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

11/10/2014, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/10/2014. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4553252), bem como laudo 

pericial (Id. 9610400). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 11/10/2014, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da 

data do sinistro (11/10/2014). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003785-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDENICE BERNARDO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valdenice Bernardo Pereira em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 
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constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 19/06/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4833498, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4833498), bem como laudo pericial (Id. 9197782). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 19/06/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,25 dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a 

partir da data do sinistro (19/06/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003785-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDENICE BERNARDO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valdenice Bernardo Pereira em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 19/06/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4833498, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4833498), bem como laudo pericial (Id. 9197782). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 19/06/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 
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anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,25 dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a 

partir da data do sinistro (19/06/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006125-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAMIAO GASPAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006125-65.2017.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL DAMIAO GASPAR DA SILVA RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Manoel Damião Gaspar da Silva em face 

de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/08/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/08/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da 

seguradora conforme Id. 5003766, não restando o que se discutir na 

ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. III - 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4502898), bem como laudo pericial (Id. 5003782). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 07/08/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (07/08/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001154-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001154-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSALINA NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Rosalina Nunes da Silva em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 14.090,00 (quatorze mil e 

noventa reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 27/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 27/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4629113/4629134), bem como laudo pericial (Id. 8675617). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 27/11/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de leve repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(27/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001154-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001154-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSALINA NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Rosalina Nunes da Silva em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 14.090,00 (quatorze mil e 

noventa reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 27/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 27/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 
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(Id. 4629113/4629134), bem como laudo pericial (Id. 8675617). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 27/11/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de leve repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(27/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000275-30.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Vanderley Martins dos 

Santos Junior em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

08/10/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/10/2015. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4565541), bem como laudo pericial (Id. 8674481). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/10/2015, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito de 

intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 10.800,00 (dez mil e 

oitocentos reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 10.800,00 (dez mil e 

oitocentos reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do sinistro (08/10/2015). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023501-98.2016.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023501-98.2016.8.11.0041 

AUTOR: OTACILIA XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Otalicia Xavier em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 21/04/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 21/04/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 4502895, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4502898), bem como laudo pericial (Id. 8675569). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 21/04/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do crânio facial 

de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se 

de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(21/04/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023501-98.2016.8.11.0041 

AUTOR: OTACILIA XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Otalicia Xavier em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 21/04/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 21/04/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 4502895, não restando o que se discutir na ausência do 
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interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4502898), bem como laudo pericial (Id. 8675569). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 21/04/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do crânio facial 

de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se 

de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(21/04/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028341-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR VIAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDSON DUARTE DE ARRUDA (EXECUTADO)

DELTA OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028341-20.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: FLYTOUR VIAGENS LTDA EXECUTADO: DELTA 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, WALDSON DUARTE DE 

ARRUDA Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente ajuizada por Flytour Viagens Ltda em face de S.S 

Guedes de Barros ME e Waldson Duarte de Arruda. No caso, vislumbro 

que a parte requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, 

consoante certidão de Id. 10675056. Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Processo Número: 1028341-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

WALDSON DUARTE DE ARRUDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028341-20.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: FLYTOUR VIAGENS LTDA EXECUTADO: DELTA 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, WALDSON DUARTE DE 

ARRUDA Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente ajuizada por Flytour Viagens Ltda em face de S.S 

Guedes de Barros ME e Waldson Duarte de Arruda. No caso, vislumbro 

que a parte requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, 

consoante certidão de Id. 10675056. Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR VIAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDSON DUARTE DE ARRUDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028341-20.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: FLYTOUR VIAGENS LTDA EXECUTADO: DELTA 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, WALDSON DUARTE DE 

ARRUDA Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente ajuizada por Flytour Viagens Ltda em face de S.S 

Guedes de Barros ME e Waldson Duarte de Arruda. No caso, vislumbro 

que a parte requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, 

consoante certidão de Id. 10675056. Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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FERNANDO FRANCA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003260-69.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FERNANDO FRANCA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Fernando França de Souza 

Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/06/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. Na 

inicial a parte reclamante argui a inconstitucionalidade das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 

11.945/09). Descabe acolher a alegação de inconstitucionalidade por vício 

formal suscitada pela parte autora, uma vez que a conversão das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 nas respectivas Leis nº. 

11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual mácula existente. Ademais, 

cumpre destacar que norma legal precitada apenas regrou dispositivo da 

Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo indenizável 

em caso de invalidez. Afasto ainda a alegação de inconstitucionalidade 

material da Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na Lei n.º 

11.482/2007 e Medida Provisória nº. 541/2008, convertida na Lei n° 

11.945/2009, pois a fixação da indenização de acordo com o grau da 

invalidez do segurado também observa as normas constitucionais, 

inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, eis o 

seguinte precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO 

ADMINISTRATIVAMENTE. GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o 

autor ocorrido em 15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim 

indenizatório. 2. A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória 

nº 451/2008, por vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não 

utilização da tabela de graduação da indenização, uma vez que se 

eventualmente existente, foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. 

Isso porque, apenas regrou o constante na Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor máximo da indenização em caso de invalidez. 3. Falta 

de prova do fato constitutivo do direito do autor - ônus que lhe incumbia, 

conforme o inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. Ausência de 

prova da invalidez permanente que desse azo à complementação da 

indenização do seguro DPVAT já recebida pela via administrativa, 

mormente a ausência de pedido de realização de perícia médica para 

apuração do grau de invalidez suportado. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

15/12/2010). Assim, não merece guarida a arguição de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso, uma vez que a fixação 

da indenização do seguro obrigatório DPVAT segundo o grau de invalidez 

está de acordo com os ditames legais e em perfeita consonância com as 

normas constitucionais das quais derivam e se fundamentam. Passo a 

análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no 

polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir em face do pagamento 

realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III - Mérito. Conforme se infere da inicial, ao ser 

submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a invalidez 

parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Em perícia 

realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em Id. 

9176840, foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito. Da análise da 

tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda parcial 

completa da mobilidade do “membro superior direito”, o percentual 

incidente é de 70% de 100% (setenta por cento de cem por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 25% cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ou seja, 

igual ao montante pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor 

pago pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação 

dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Portanto, correto o valor pago e restando cumprida 

integralmente a obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017845-63.2016.8.11.0041 

AUTOR: VANESSA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Vanessa Ribeiro de Souza em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/08/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 
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prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 28/09/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 3252564, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 3252564), bem como laudo pericial (Id.6702843). Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/09/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (28/09/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017845-63.2016.8.11.0041 

AUTOR: VANESSA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Vanessa Ribeiro de Souza em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/08/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 28/09/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 3252564, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 3252564), bem como laudo pericial (Id.6702843). Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/09/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 
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permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (28/09/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002715-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEANDRO DE ALMEIDA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Leandro de Almeida Pereira em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 (trinta e 

cinco mil e duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 19/08/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4738582, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4738580), bem como laudo pericial (Id. 9181188). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 19/08//2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (19/08/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002715-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEANDRO DE ALMEIDA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Leandro de Almeida Pereira em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 (trinta e 

cinco mil e duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 19/08/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4738582, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4738580), bem como laudo pericial (Id. 9181188). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 19/08//2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (19/08/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001474-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001474-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: BENEDITO DA COSTA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Benedito da Costa e Silva em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 03/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 03/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 
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acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4642581, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4642581), bem como laudo pericial (Id. 8681239). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 03/09/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (03/09/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003137-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: MIZAEL LOPES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Mizael Lopes de Oliveira em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4781682), bem como laudo 

pericial (Id. 9167953). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 05/11//2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do mão direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (05/11/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 
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85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003137-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: MIZAEL LOPES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Mizael Lopes de Oliveira em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4781682), bem como laudo 

pericial (Id. 9167953). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 05/11//2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do mão direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (05/11/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006490-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: SERGIO FREITAS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Sérgio Freitas Pereira em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 23/10/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 23/10/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 63 de 605



somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 5035258, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de terceiro Em 

que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse 

fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 5035265), bem como laudo pericial (Id. 9616607). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 23/10/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (23/10/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006490-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FREITAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006490-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: SERGIO FREITAS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Sérgio Freitas Pereira em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 23/10/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 23/10/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 5035258, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de terceiro Em 

que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse 

fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 5035265), bem como laudo pericial (Id. 9616607). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 
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invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 23/10/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (23/10/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002321-89.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

II ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002321-89.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA JOSE BARBOSA DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Maria José Barbosa dos Reis em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 25/12/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 25/12/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4707032, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4707055), bem como laudo pericial (Id. 8673985). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 25/12/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé direito de leve repercussão avaliada 

em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro 25/12/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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REQUERENTE: ALEX DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Alex de Souza Oliveira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais em que pretende a condenação da 
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reclamada ao pagamento na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17/05/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares. No mérito, aduziu a improcedência do pedido por 

pagamento já realizado nas vias administrativas. Por decisão prolatada, foi 

determinada a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando a parte autora. Vieram-me os autos conclusos É o breve 

relato. Fundamento e decido. Na inicial a parte reclamante argui a 

inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 

11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 11.945/09). Descabe acolher a alegação 

de inconstitucionalidade por vício formal suscitada pela parte autora, uma 

vez que a conversão das Medidas Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 

nas respectivas Leis nº. 11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual 

mácula existente. Ademais, cumpre destacar que norma legal precitada 

apenas regrou dispositivo da Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito 

ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Afasto ainda a 

alegação de inconstitucionalidade material da Medida Provisória nº. 

340/2006, convertida na Lei n.º 11.482/2007 e Medida Provisória nº. 

541/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, pois a fixação da indenização 

de acordo com o grau da invalidez do segurado também observa as 

normas constitucionais, inclusive o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, eis o seguinte precedente jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 

GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o autor ocorrido em 

15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim indenizatório. 2. A 

alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 451/2008, por 

vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não utilização da tabela 

de graduação da indenização, uma vez que se eventualmente existente, 

foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. Isso porque, apenas regrou 

o constante na Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor máximo da 

indenização em caso de invalidez. 3. Falta de prova do fato constitutivo do 

direito do autor - ônus que lhe incumbia, conforme o inciso I do art. 333 do 

Código de Processo Civil. Ausência de prova da invalidez permanente que 

desse azo à complementação da indenização do seguro DPVAT já 

recebida pela via administrativa, mormente a ausência de pedido de 

realização de perícia médica para apuração do grau de invalidez 

suportado. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 15/12/2010). Assim, não merece 

guarida a arguição de inconstitucionalidade em sede de controle difuso, 

uma vez que a fixação da indenização do seguro obrigatório DPVAT 

segundo o grau de invalidez está de acordo com os ditames legais e em 

perfeita consonância com as normas constitucionais das quais derivam e 

se fundamentam. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 5062332, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de terceiro Em 

que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse 

fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V - Mérito. Conforme se infere da inicial, ao 

ser submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a 

invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Em perícia realizada 

em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em Id. 8396890, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito. Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda parcial completa da 

mobilidade do “membro inferior direito”, o percentual incidente é de 70% de 

100% (setenta por cento de cem por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R4 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reias), ou seja, igual ao montante 

pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago pela 

seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela 

Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001480-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001480-94.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALEX DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Alex de Souza Oliveira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17/05/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares. No mérito, aduziu a improcedência do pedido por 

pagamento já realizado nas vias administrativas. Por decisão prolatada, foi 

determinada a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando a parte autora. Vieram-me os autos conclusos É o breve 

relato. Fundamento e decido. Na inicial a parte reclamante argui a 
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inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 

11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 11.945/09). Descabe acolher a alegação 

de inconstitucionalidade por vício formal suscitada pela parte autora, uma 

vez que a conversão das Medidas Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 

nas respectivas Leis nº. 11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual 

mácula existente. Ademais, cumpre destacar que norma legal precitada 

apenas regrou dispositivo da Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito 

ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Afasto ainda a 

alegação de inconstitucionalidade material da Medida Provisória nº. 

340/2006, convertida na Lei n.º 11.482/2007 e Medida Provisória nº. 

541/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, pois a fixação da indenização 

de acordo com o grau da invalidez do segurado também observa as 

normas constitucionais, inclusive o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, eis o seguinte precedente jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 

GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o autor ocorrido em 

15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim indenizatório. 2. A 

alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 451/2008, por 

vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não utilização da tabela 

de graduação da indenização, uma vez que se eventualmente existente, 

foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. Isso porque, apenas regrou 

o constante na Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor máximo da 

indenização em caso de invalidez. 3. Falta de prova do fato constitutivo do 

direito do autor - ônus que lhe incumbia, conforme o inciso I do art. 333 do 

Código de Processo Civil. Ausência de prova da invalidez permanente que 

desse azo à complementação da indenização do seguro DPVAT já 

recebida pela via administrativa, mormente a ausência de pedido de 

realização de perícia médica para apuração do grau de invalidez 

suportado. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 15/12/2010). Assim, não merece 

guarida a arguição de inconstitucionalidade em sede de controle difuso, 

uma vez que a fixação da indenização do seguro obrigatório DPVAT 

segundo o grau de invalidez está de acordo com os ditames legais e em 

perfeita consonância com as normas constitucionais das quais derivam e 

se fundamentam. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 5062332, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de terceiro Em 

que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse 

fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V - Mérito. Conforme se infere da inicial, ao 

ser submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a 

invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Em perícia realizada 

em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em Id. 8396890, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito. Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda parcial completa da 

mobilidade do “membro inferior direito”, o percentual incidente é de 70% de 

100% (setenta por cento de cem por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R4 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reias), ou seja, igual ao montante 

pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago pela 

seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela 

Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004371-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004371-88.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: THIAGO ALVES MATTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Thiago Alves Mattos em face de Bradesco 

Autor/Re Companhia De Seguros, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 24/01/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 24/01/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 
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todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4878618), bem como laudo 

pericial (Id. 9187734). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 24/01/2016 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita 

de leve repercussão avaliada em 25% ( vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos), e a quantia já recebida administrativamente 

encontra-se no valor de R$ 1.012,50 ( hum mil e doze reais e cinquenta 

centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 1.350,00 ( hum mil 

trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Bradesco Auto/Re Companhia 

De Seguros ao pagamento do importe de R$ 1.350,00 ( hum mil trezentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do sinistro (24/01/2016). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002569-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002569-55.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: AIRTON DIANA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Airton Diana em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 04/04/2014, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 04/04/2014. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4726375), bem como laudo 

pericial (Id. 8400697). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 04/04/2014 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% ( cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), invalidez permanente parcial incompleta do segmento da coluna – 

lombar de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento), 

encontrando-se de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), e 
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a quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 

7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor 

remanescente em R$ 5.906,25 ( cinco mil novecentos e seis reais e vinte e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$5.906,25 (cinco mil 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro 

(04/04/2014). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002569-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002569-55.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: AIRTON DIANA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Airton Diana em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 04/04/2014, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 04/04/2014. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4726375), bem como laudo 

pericial (Id. 8400697). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 04/04/2014 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% ( cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), invalidez permanente parcial incompleta do segmento da coluna – 

lombar de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento), 

encontrando-se de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), e 

a quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 

7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor 

remanescente em R$ 5.906,25 ( cinco mil novecentos e seis reais e vinte e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$5.906,25 (cinco mil 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro 

(04/04/2014). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004982-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: DENISSON PEDROSO BRILHADORI RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Denisson Pedroso Brilhadori em face de Bradesco 

Autor/Re Companhia De Seguros, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 11.137,50 (onze 

mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

27/03/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 
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analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/03/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir em face do pagamento 

realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4919399), bem como laudo 

pericial (Id. 9221576). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 27/03/2016 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% ( cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no 

valor de R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros ao pagamento do 

importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro (27/03/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020616-14.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARINALDO BATISTA CANDIDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Marinaldo Batista Candido em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

12/09/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/09/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. III - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de fl. 21, de maneira que o formalismo requerido de 

declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 
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legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id.4142120), bem como laudo pericial (Id. 7357326). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 12/09/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta joelho direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (12/09/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002541-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DE AMORIM BARBOSA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Pedro Henrique de Amorim 

Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

07/06/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/06/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. III - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de fl. 21, de maneira que o formalismo requerido de 

declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 
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acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id.4724490/4724492/4724494), bem como laudo pericial (Id. 8394347). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 07/06/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da lesão 

neurológica de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir 

da data do sinistro (07/06/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002373-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: JESSICA AMARANTE DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jéssica Amarante do Nascimento em face 

de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 

(trinta e cinco mil e duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 04/11/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 04/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4711450, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do 

Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de pericia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a analise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4711487), bem como laudo pericial (Id. 8678798). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 04/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 
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permanente parcial incompleta do quadril esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (04/11/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022289-42.2016.8.11.0041
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ADRIANO PIRES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022289-42.2016.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANO PIRES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Adriano Pires dos Santos em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 04/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 04/11/2016. Sem preliminares suscitadas, passo a 

análise do mérito. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. 

Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4711450, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do 

Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de pericia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a analise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4711487), bem como laudo pericial (Id. 8678798). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 04/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do quadril esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (04/11/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Obrigatório ajuizada por Marcos Cebalho Soares em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 12/12/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 12/12/2016. Sem preliminares suscitadas, passo a 

análise do mérito. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. 

Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a CNH do requerente que também 

contém os demais documentos RG E CPF, por tais motivos, afasto a 

preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4814869), bem como laudo 

pericial (Id. 9186131). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 12/12/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (12/12/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000205-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ADALBENI PAULO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Aldabeni Paulo da Silva em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 02/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 02/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 
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causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4561086), bem como laudo pericial (Id. 8673469). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02/10/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), totalizando o montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos).), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (02/10/2016). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000205-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ADALBENI PAULO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Aldabeni Paulo da Silva em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 02/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 02/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4561086), bem como laudo pericial (Id. 8673469). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02/10/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 
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Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), totalizando o montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos).), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (02/10/2016). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1001568-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO CHARLES SAID DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001568-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: AURELIANO CHARLES SAID DIAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Aureliano Charles Said Dias em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 08/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, sem 

manifestação das partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 08/05/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 4650621, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Do comprovante de 

residência em nome de terceiro Em que pese o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o processo 

inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não possua 

comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser locatário ou 

residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada que prove ao 

contrário, o documento jungido aos autos referente ao domicílio do 

requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor domiciliado em 

Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em consonância com o 

artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. V – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando 

o evento danoso (Id. 4650637), bem como laudo pericial (Id. 8352230). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/05/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (08/05/2016). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001568-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001568-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: AURELIANO CHARLES SAID DIAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Aureliano Charles Said Dias em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 08/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, sem 

manifestação das partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 08/05/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 4650621, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Do comprovante de 

residência em nome de terceiro Em que pese o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o processo 

inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não possua 

comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser locatário ou 

residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada que prove ao 

contrário, o documento jungido aos autos referente ao domicílio do 

requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor domiciliado em 

Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em consonância com o 

artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. V – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando 

o evento danoso (Id. 4650637), bem como laudo pericial (Id. 8352230). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/05/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (08/05/2016). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022489-49.2016.8.11.0041 

AUTOR: ADELINO PADILHA MORAIS FILHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Adelino Padilha Morais Filho em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 23/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 
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solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4353973, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência de 

documentos A indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Rejeito a preliminar mencionada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o evento 

danoso (Id. 4353980), bem como laudo pericial (Id. 7997031). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 23/10/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), totalizando o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do sinistro (23/10/2016). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022489-49.2016.8.11.0041 

AUTOR: ADELINO PADILHA MORAIS FILHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Adelino Padilha Morais Filho em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 23/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4353973, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência de 

documentos A indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Rejeito a preliminar mencionada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o evento 

danoso (Id. 4353980), bem como laudo pericial (Id. 7997031). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 23/10/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), totalizando o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do sinistro (23/10/2016). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023492-39.2016.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL PEREIRA MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Rafael Pereira Moraes em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 10/08/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 10/08/2016. Sem preliminares suscitadas, passo a 

análise do mérito. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. 

Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4502542, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4502547), bem como laudo pericial (Id. 8675439). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 10/08/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais, a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (10/08/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023049-88.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSEFA DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Josefa de Souza Silva em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 12/06/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 
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do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 12/06/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV - Do Comprovante de endereço não apresentado pelo 

autor. O fato do autor não ter juntado comprovante de residência não gera 

nulidade nos autos, haja vista que o art. 282, II, do CPC, apenas exige a 

indicação do endereço, não fazendo menção a exigência obrigatória de 

documento comprovante o endereço. Pelo que se verifica da inicial, a 

parte autora cumpriu a exigência do aludido artigo, razão pela qual a 

preliminar deve ser afastada. Nesse sentido, eis o seguinte precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL 

DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de 

endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 282, II, do CPC 

impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal 

acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência. 

(Apelação nº 5883/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013) 

Posto isso, rejeito a preliminar aventada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4477526), bem como laudo pericial (Id. 8673714). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 12/06/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do 3º dedo do pé esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do 

sinistro 12/06/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023049-88.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSEFA DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Josefa de Souza Silva em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 12/06/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 12/06/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Principio da causalidade e a sucumbência 
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autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV - Do Comprovante de endereço não apresentado pelo 

autor. O fato do autor não ter juntado comprovante de residência não gera 

nulidade nos autos, haja vista que o art. 282, II, do CPC, apenas exige a 

indicação do endereço, não fazendo menção a exigência obrigatória de 

documento comprovante o endereço. Pelo que se verifica da inicial, a 

parte autora cumpriu a exigência do aludido artigo, razão pela qual a 

preliminar deve ser afastada. Nesse sentido, eis o seguinte precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL 

DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de 

endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 282, II, do CPC 

impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal 

acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência. 

(Apelação nº 5883/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013) 

Posto isso, rejeito a preliminar aventada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4477526), bem como laudo pericial (Id. 8673714). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 12/06/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do 3º dedo do pé esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do 

sinistro 12/06/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002449-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: LINDOMAR RAMOS DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Lindomar Ramos do Nascimento em face 

de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/09/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 01/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4716503, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4716510), bem como laudo pericial (Id. 8678867). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 01/09/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de média repercussão 
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avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos) e invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos), 

totalizando o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro 01/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002010-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO NASCIMENTO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002010-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: PAULINO NASCIMENTO RAMOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Paulino Nascimento Ramos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14/07/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/07/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. II – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4687994), bem como laudo pericial (Id. 8682359). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14/07/2016 o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho direito de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice de INPC/IBGE a partir da data do sinistro (14/07/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001139-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001139-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDSON MORAES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Edson Moraes da Silva em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 07/08/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 07/08/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 
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Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 4627047, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id.4627049), bem como laudo 

pericial (Id. 8674509). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 07/08/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (07/08/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001139-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDSON MORAES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Edson Moraes da Silva em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 07/08/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 07/08/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 4627047, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 
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afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id.4627049), bem como laudo 

pericial (Id. 8674509). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 07/08/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (07/08/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024086-53.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: SUELLEN CRISTINA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Suellen 

Cristina de Almeida em face de Seguradora Líder do Consórcios do 

Seguro DPVAT em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 17/07/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, 

aduziu a improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. Na 

inicial a parte reclamante argui a inconstitucionalidade das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 

11.945/09). Descabe acolher a alegação de inconstitucionalidade por vício 

formal suscitada pela parte autora, uma vez que a conversão das Medidas 

Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 nas respectivas Leis nº. 

11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual mácula existente. Ademais, 

cumpre destacar que norma legal precitada apenas regrou dispositivo da 

Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo indenizável 

em caso de invalidez. Afasto ainda a alegação de inconstitucionalidade 

material da Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na Lei n.º 

11.482/2007 e Medida Provisória nº. 541/2008, convertida na Lei n° 

11.945/2009, pois a fixação da indenização de acordo com o grau da 

invalidez do segurado também observa as normas constitucionais, 

inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, eis o 

seguinte precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO 

ADMINISTRATIVAMENTE. GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o 

autor ocorrido em 15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim 

indenizatório. 2. A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória 

nº 451/2008, por vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não 

utilização da tabela de graduação da indenização, uma vez que se 

eventualmente existente, foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. 

Isso porque, apenas regrou o constante na Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor máximo da indenização em caso de invalidez. 3. Falta 

de prova do fato constitutivo do direito do autor - ônus que lhe incumbia, 

conforme o inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. Ausência de 

prova da invalidez permanente que desse azo à complementação da 

indenização do seguro DPVAT já recebida pela via administrativa, 

mormente a ausência de pedido de realização de perícia médica para 

apuração do grau de invalidez suportado. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

15/12/2010). Assim, não merece guarida a arguição de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso, uma vez que a fixação 

da indenização do seguro obrigatório DPVAT segundo o grau de invalidez 

está de acordo com os ditames legais e em perfeita consonância com as 

normas constitucionais das quais derivam e se fundamentam. Passo a 

análise das preliminares suscitadas. I – Da realidade dos fatos No que 

tange à preliminar arguida houve o pagamento em sede administrativa por 

parte da seguradora. Desta forma, recebo a preliminar supra. II - Mérito. 

Conforme se infere da inicial, ao ser submetido a pericia na seara 

administrativa, restou constatada a invalidez parcial, que ensejou no 

pagamento parcial no importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais). Em perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo 
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médico emitido junto em Id. 9176840, foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

abdominal. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para 

ocaso de perda parcial completa da mobilidade da “estrutura abdominal”, o 

percentual incidente é de 100% de 100% (setenta por cento de cem por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 13.500,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), encontra-se o valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), ou seja, igual ao 

montante pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago 

pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001575-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: DIEGO SOUZA REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Diego Souza Reis em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 06/02/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Carência de Ação – Ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação. No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência documentos indispensáveis acostado nos autos, temos que os 

documentos necessários foram apresentado nos autos. Destarte, não é 

obrigatória a apresentação do prontuário médico apresentado pela autora, 

uma vez que a laudo pericial feito em juízo substitui a comprovação de 

invalidez de tais documentos. Desta forma, afasto a preliminar supra. III – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4651262, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id.4651263), bem 

como laudo pericial (Id. 8673751). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 06/02/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de leve repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro (06/02/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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DIEGO SOUZA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001575-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: DIEGO SOUZA REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Diego Souza Reis em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 06/02/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Carência de Ação – Ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação. No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência documentos indispensáveis acostado nos autos, temos que os 

documentos necessários foram apresentado nos autos. Destarte, não é 

obrigatória a apresentação do prontuário médico apresentado pela autora, 

uma vez que a laudo pericial feito em juízo substitui a comprovação de 

invalidez de tais documentos. Desta forma, afasto a preliminar supra. III – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4651262, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id.4651263), bem 

como laudo pericial (Id. 8673751). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 06/02/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de leve repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro (06/02/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Obrigatório ajuizada por Silvana de Souza Gomes em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 07/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 07/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 
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por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Carência de 

Ação – Ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a ausência do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, a certidão de 

ocorrência do SAMU goza de presunção de veracidade e legitimidade. 

Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante 

prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe 

tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter 

sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento 

suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do 

Boletim de Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. IV - Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os 

fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de perícia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4324583), bem como laudo pericial (Id. 7707257). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 07/11/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (07/11/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003214-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Rivaldo Francisco dos Santos em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24/06/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/06/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id.4787605/4787615), bem como laudo pericial (Id.9181480). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 
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restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 24/06/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ao 

pagamento do importe de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir 

da data do sinistro (24/06/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003214-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Rivaldo Francisco dos Santos em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24/06/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/06/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id.4787605/4787615), bem como laudo pericial (Id.9181480). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 24/06/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ao 

pagamento do importe de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir 

da data do sinistro (24/06/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001405-55.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOVANIL RAMOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jovanil Ramos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 04/03/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 04/03/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou 

a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. II – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4636073), bem como laudo pericial (Id. 8395651). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 04/03/2015 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo de média repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), e a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 843,75 ( oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), totalizando o valor 

remanescente em R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice de INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (04/03/2015). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003518-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAILSON ARAUJO GONZAGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jailson Araújo Gonzaga em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/11/2016. Sem preliminares suscitadas, passo a 

análise do mérito. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. 

Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4814285), bem como laudo 

pericial (Id. 9186131). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 
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indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 05/11/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos, a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(05/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003518-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAILSON ARAUJO GONZAGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jailson Araújo Gonzaga em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/11/2016. Sem preliminares suscitadas, passo a 

análise do mérito. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. 

Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4814285), bem como laudo 

pericial (Id. 9186131). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 05/11/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos, a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(05/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003342-03.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SEBASTIAO BARBOSA DE MELO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Sebastião Barbosa de Melo 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/10/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com 

relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o 

pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual como 

elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. III - Inclusão da 

Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. IV – Comprovante de endereço em nome de terceiro 

Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão 

legal de juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem 

afirmado pelo autor, a procuração e declaração de pobreza contém o 

endereço indicado no comprovante na fatura de fl. 21, de maneira que o 

formalismo requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está 

dispensado, configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta 

o acesso à justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4797647), bem como laudo pericial (Id. 9181707). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 07/06/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (30/10/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003342-03.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SEBASTIAO BARBOSA DE MELO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Sebastião Barbosa de Melo 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 
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seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/10/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com 

relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o 

pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual como 

elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. III - Inclusão da 

Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. IV – Comprovante de endereço em nome de terceiro 

Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão 

legal de juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem 

afirmado pelo autor, a procuração e declaração de pobreza contém o 

endereço indicado no comprovante na fatura de fl. 21, de maneira que o 

formalismo requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está 

dispensado, configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta 

o acesso à justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4797647), bem como laudo pericial (Id. 9181707). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 07/06/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (30/10/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005095-92.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDETE FERREIRA GUIMARAES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Valdete Ferreira Guimarães 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/08/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 
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para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada III – Da falta de interesse de agir em 

face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4928562), bem como laudo pericial (Id. 9594903). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/08/2016 o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do segmento da coluna torácica de média 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), e a quantia já 

recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 1.687,50 ( hum 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o 

valor remanescente em R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 8.437,50 (oito mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (08/08/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002853-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO JONATHAN DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Sebastião Jonathan da Silva em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 21/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 21/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4754659), bem como laudo pericial (Id. 9198691). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 
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pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 21/10//2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura facial de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (21/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002853-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO JONATHAN DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Sebastião Jonathan da Silva em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 21/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 21/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4754659), bem como laudo pericial (Id. 9198691). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 21/10//2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura facial de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (21/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009223-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRUNO EUGENIO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Bruno Eugênio de Souza em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 23/12/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/12/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5767205, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5767205), bem como laudo pericial (Id. 10126757). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 23/12/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (23/12/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002400-68.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE AGUIAR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por José Roberto de Aguiar em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 16/05/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou 

a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. II – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4712820), bem como laudo pericial (Id. 8682359). Certo o 
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direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 16/05/2016 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% ( setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e cinquenta centavos), e a quantia já recebida administrativamente 

encontra-se no valor de R$ 843,75 ( oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice de INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(16/05/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002400-68.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE AGUIAR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por José Roberto de Aguiar em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 16/05/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou 

a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. II – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4712820), bem como laudo pericial (Id. 8682359). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 16/05/2016 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% ( setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e cinquenta centavos), e a quantia já recebida administrativamente 

encontra-se no valor de R$ 843,75 ( oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice de INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(16/05/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022133-54.2016.8.11.0041 

AUTOR: HONORINA CAETANO DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Honorina Caetano de Morais em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 05/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4322516), bem como laudo pericial (Id. 7361216). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 05/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 

1.350,00 (hum trezentos e cinquenta reais) e invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de residual repercussão 

avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), totalizando o montante de R$ 

2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (05/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022133-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORINA CAETANO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022133-54.2016.8.11.0041 

AUTOR: HONORINA CAETANO DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Honorina Caetano de Morais em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 05/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 
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valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4322516), bem como laudo pericial (Id. 7361216). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 05/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 

1.350,00 (hum trezentos e cinquenta reais) e invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de residual repercussão 

avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), totalizando o montante de R$ 

2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (05/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007708-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: LETICIA DE SOUZA CERUTTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Letícia de Souza Cerutti em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 08/06/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando a 

autora. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 08/06/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II - 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5517072/5517075, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id.5517045/5517050), bem como laudo pericial (Id. 10170812). 
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Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/06/2015, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (08/06/2015). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021632-03.2016.8.11.0041 

AUTOR: JHONE SANTANA DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jhone Santana da Luz em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 03/10/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 03/10/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4281329), bem como laudo pericial (Id. 7357730). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 03/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do 5º dedo do pé esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (03/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 
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das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021632-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE SANTANA DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021632-03.2016.8.11.0041 

AUTOR: JHONE SANTANA DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jhone Santana da Luz em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 03/10/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 03/10/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4281329), bem como laudo pericial (Id. 7357730). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 03/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do 5º dedo do pé esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (03/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005294-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEI FELIX DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005294-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: AUDINEI FELIX DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Audinei Felix do Nascimento em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 10/04/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 
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de trânsito na data de 10/04/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4941807, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4941807), bem como laudo pericial (Id. 9596000). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 10/04//2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão esquerda de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da 

data do sinistro (10/04/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016117-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016117-84.2016.8.11.0041 

AUTOR: DOMINGAS GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por DOMINGAS GOMES DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA CIA DE SEGUROS GERAIS, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

30/07/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo às preliminares da inclusão da 

seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir e ausência do 

Laudo do IML, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Houve a realização de perícia, ID. 4986943, sendo 

apresentado laudo, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/07/2016. 

Entendo que o presente processo se encontra maduro para julgamento, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a análise das preliminares. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte requerida, 

uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde 

pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. 

Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença “ultra petita” quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA” NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 
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desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No 

que tange à preliminar arguida referente a não validade do Boletim de 

Ocorrência acostado nos autos, temos que como todo e qualquer 

documento público, o boletim goza de presunção de veracidade e 

legitimidade. Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal 

presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu 

com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento 

médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a preliminar supra. 

Passo a análise do mérito. IV – Mérito. No que tange a não validade do 

Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que como todo e 

qualquer documento público, o boletim goza de presunção de veracidade e 

legitimidade. Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal 

presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu 

com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento 

médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportados no feito o boletim de 

atendimento (ID.2983212), bem como laudo pericial (ID. 4986943). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade dos MEMBROS SUPERIORES 

o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (30/07/2016). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000459-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Luis Gustavo de Souza Moura em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 15/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 15/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Carência de 

Ação – Ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a ausência do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, a certidão de 

ocorrência do SAMU goza de presunção de veracidade e legitimidade. 

Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante 

prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe 

tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter 

sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento 

suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do 

Boletim de Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. IV - Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os 

fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 
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possível a comprovação do grau de lesão através de perícia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4578435), bem como laudo pericial (Id. 8012969). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/11/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do mão 

esquerda de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(15/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000459-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Luis Gustavo de Souza Moura em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 15/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 15/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Carência de 

Ação – Ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a ausência do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, a certidão de 

ocorrência do SAMU goza de presunção de veracidade e legitimidade. 

Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante 

prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe 

tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter 

sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento 

suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do 

Boletim de Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. IV - Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os 

fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de perícia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4578435), bem como laudo pericial (Id. 8012969). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 
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DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/11/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do mão 

esquerda de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(15/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003784-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: OLGUINHA MARQUES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Olguinha Marques da Costa em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 09/12/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 09/12/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4833403, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4833403), bem como laudo pericial (Id. 9619581). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09/12/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de 

residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de 

R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), totalizando o montante 

de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (09/12/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003784-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: OLGUINHA MARQUES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Olguinha Marques da Costa em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 09/12/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 09/12/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4833403, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4833403), bem como laudo pericial (Id. 9619581). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09/12/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de 

residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de 

R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), totalizando o montante 

de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (09/12/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006775-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: OSCARLINA LACERDA FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Oscarlina Lacerda Figueiredo em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando a autora. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/10/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da 

seguradora conforme Id. 5062026, não restando o que se discutir na 

ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com 

relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o 

pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual como 

elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. III - Inclusão da 

Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 
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polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id.5062027), bem 

como laudo pericial (Id. 10169041). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 26/10/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da 

data do sinistro (26/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006775-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: OSCARLINA LACERDA FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Oscarlina Lacerda Figueiredo em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando a autora. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/10/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da 

seguradora conforme Id. 5062026, não restando o que se discutir na 

ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com 

relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o 

pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual como 

elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. III - Inclusão da 

Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id.5062027), bem 

como laudo pericial (Id. 10169041). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 26/10/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da 

data do sinistro (26/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000362-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDERI ANTONIO DE SOUZA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valderi Antônio de Souza em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 24/04/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4572316, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4572323), bem como laudo pericial (Id. 7997326). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 24/04/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(24/04/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000362-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDERI ANTONIO DE SOUZA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valderi Antônio de Souza em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 24/04/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 
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todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4572316, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4572323), bem como laudo pericial (Id. 7997326). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 24/04/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(24/04/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022145-68.2016.8.11.0041 

AUTOR: GENIVALDO LOPES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Genivaldo Lopes da Costa em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 10/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 10/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4322770, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4322770), bem como laudo pericial (Id. 8352230). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 10/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 
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anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de leve repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a 

partir da data do sinistro (10/10/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022145-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO LOPES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022145-68.2016.8.11.0041 

AUTOR: GENIVALDO LOPES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Genivaldo Lopes da Costa em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 10/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 10/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4322770, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4322770), bem como laudo pericial (Id. 8352230). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 10/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de leve repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a 

partir da data do sinistro (10/10/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031510-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT0014839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA CRISTINA POLLI LEITE (RÉU)

TANIA MARIA WOLSCHICK (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1031510-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: TANIA MARIA 

WOLSCHICK, POLYANA CRISTINA POLLI LEITE Trata-se de Ação de 

Despejo por Infração Contratual c/c Cobrança de Aluguéis, Encargos 

Acessórios e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Fabiane Carla 

Cardoso, representada por sua procuradora Ideale Negócios Imobiliários 

Ltda em face de Tania Maria Wolschick e Polyana Cristina Polli Leite. No 

caso, vislumbro que a parte requerente apesar de intimada para emendar 

a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis, consoante certidão de Id. 10769883. Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023709-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023709-82.2016.8.11.0041 

AUTOR: SILVANY PINTO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Silvany Pinto de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 18/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 18/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência 

de documentos A indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Rejeito a preliminar mencionada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4518343), bem como laudo pericial (Id. 9616417). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 18/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do 

sinistro (18/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023709-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023709-82.2016.8.11.0041 

AUTOR: SILVANY PINTO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Silvany Pinto de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 18/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 
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arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 18/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência 

de documentos A indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Rejeito a preliminar mencionada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4518343), bem como laudo pericial (Id. 9616417). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 18/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do 

sinistro (18/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020079-18.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JOVANILDO DOS SANTOS FERREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jovanildo dos Santos 

Ferreira em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11/07/2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/07/2015. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando 

o evento danoso (Id. 3699566), bem como laudo pericial (Id. 6767182). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 
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DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 11/07/2015, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e 

cinco por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(11/07/2015). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004161-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: OSCAR IZIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Oscar Izidio de Oliveira 

Junior em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 56.057,02 (cinquenta e seis mil e cinquenta e 

sete reais e dois centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/07/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 26/07/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou 

a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. II – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4863063), bem como laudo pericial (Id. 9202192). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 

19/026/073/2016, o montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

leve repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (26/07/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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AUTOR: OSCAR IZIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Oscar Izidio de Oliveira 

Junior em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 
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importância do valor de R$ 56.057,02 (cinquenta e seis mil e cinquenta e 

sete reais e dois centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/07/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 26/07/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou 

a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. II – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4863063), bem como laudo pericial (Id. 9202192). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 

19/026/073/2016, o montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

leve repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (26/07/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008601-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008601-76.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Alexsandro Soares Malaquias em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 30/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 30/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5580587), bem como laudo pericial (Id. 10095462). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 
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em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 30/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (30/11/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008601-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008601-76.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Alexsandro Soares Malaquias em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 30/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 30/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5580587), bem como laudo pericial (Id. 10095462). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 30/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (30/11/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 
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Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005819-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: NUYLAN GUILHERME GALVAO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Benedito Campos de Assis em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/08/2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/08/2015. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id.5531434/5531445), bem 

como laudo pericial (Id. 10170595). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 17/08/2015, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de residual repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (17/08/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005819-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUYLAN GUILHERME GALVAO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005819-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: NUYLAN GUILHERME GALVAO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Benedito Campos de Assis em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/08/2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/08/2015. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id.5531434/5531445), bem 

como laudo pericial (Id. 10170595). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 
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julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 17/08/2015, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de residual repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (17/08/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007930-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007930-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO CAMPOS DE ASSIS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Benedito Campos de Assis 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/08/2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/08/2015. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id.5531434/5531445), bem 

como laudo pericial (Id. 10170595). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 17/08/2015, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de residual repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (17/08/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007930-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007930-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO CAMPOS DE ASSIS REQUERIDO: PORTO 

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

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2017, às 

08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 
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(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de Março de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011932-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SOARES FELIPE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 11144157, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012292-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CRISTINA CANHETTI MARINHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 11007504, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022588-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO TIAGO NARCISO SOUZA (AUTOR)

FLAVIO NARCISO DE SOUZA (AUTOR)

GLEIVISON NARCISO DE SOUZA (AUTOR)

LUCIANE NARCISO SOUZA (AUTOR)

SEBASTIAO PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022588-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO PINTO DE SOUZA, LUCIANE NARCISO SOUZA, 

GLEIVISON NARCISO DE SOUZA, FLAVIO NARCISO DE SOUZA, ELSO 

TIAGO NARCISO SOUZA RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A Trata-se Ação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada/Evidência 

que Elso Tiago Narciso Souza, Flávio Narciso de Souza, Gleivison Narciso 

de Souza, Luciene Narciso Souza e Sebastião Pinto de Souza move em 

desfavor de Bradesco Vida e Previdência. No caso, vislumbro que as 

partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo 

de acordo apresentado em Id. 10473560, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes e, diante do cumprimento integral dos seus 

termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, 

III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Custas pela requerida. 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquive-se o 

feito com as devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001495-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MENDES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 10908747, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003402-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIRGES DE TOLEDO MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL OAB - 346.551.401-78 (CURADOR)

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003402-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDWIRGES DE TOLEDO MACIEL CURADOR: JOAO BATISTA DE 

TOLEDO MACIEL RÉU: JOSE EDUARDO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Aluguéis e Acessórios da Locação ajuizada por Edwirges de Toledo 

Maciel em desfavor de José Eduardo do Espirito Santo Junior. No caso, 

vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, 

diante do termo de acordo apresentado em Id. 10570912, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, diante do cumprimento 

integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024871-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CISCON FONSECA (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 10883478, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1013029-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013029-04.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios ajuizada por Tornavoi Assessória Jurídica, representado por 

Dalton Adorno Tornavoi em desfavor de Banco do Brasil S/A. No caso, 

vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, 

diante do termo de acordo apresentado em Id. 10380647, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, diante do cumprimento 

integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021522-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA LOPES REMIGIO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021522-04.2016.8.11.0041 

AUTOR: DANIELA LOPES REMIGIO BATISTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Daniela Lopes Remigio Batista em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/03/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/03/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com 

relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o 

pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual como 

elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. III - Inclusão da 

Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. IV- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. 

Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, 

esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id.4271347), bem como laudo pericial (Id. 7696875). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02/03/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (02/03/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000508-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000508-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADAO BARBOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Adão Barbosa da Silva em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 11/10/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 11/10/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4582174), bem como laudo 

pericial (Id. 7776838). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 11/10/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da face de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INCP/IBGE a partir da 

data do sinistro (11/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024025-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024025-95.2016.8.11.0041 

AUTOR: GILVAN ROSA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Gilvan Rosa dos Santos em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 02/08/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 02/08/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4538633, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 
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a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4538636), bem como laudo 

pericial (Id. 7365094). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 02/08//2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (02/08/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ILDEBRANDE DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

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

manifestar o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000462-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SANT ANA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000462-38.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUANA SANT ANA DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Luana Sant Ana de França em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 29/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 29/05/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4454896, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4578937), bem como laudo pericial (Id. 7775887). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 29/05//2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e 

cinco por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 
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reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(29/05/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019777-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019777-86.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ELIO ANTONIO RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Elio Antônio Rodrigues em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 28/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 28/05/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3680228/3680229), bem como laudo pericial (Id. 6780339). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/05//2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (28/05/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022840-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022840-22.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDERSON CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Ederson Correa em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 
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tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 01/10/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 01/10/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 4454896, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4454897), bem como laudo pericial (Id. 7756874). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 01/10//2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (01/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019074-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019074-58.2016.8.11.0041 

AUTOR: VANESSA DE ANUNCIACAO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Vanessa de Anunciação em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 18/09/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/09/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No 

que tange à preliminar arguida referente a não validade do Boletim de 

Ocorrência acostado nos autos, temos que como todo e qualquer 

documento público, o boletim goza de presunção de veracidade e 

legitimidade. Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal 

presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu 

com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento 

médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a preliminar supra. III - 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 
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falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 3328935/3328941), bem como laudo pericial (Id. 6780225). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 18/09/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (18/09/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022286-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AMORIM LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022286-87.2016.8.11.0041 

AUTOR: VICTOR HUGO AMORIM LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Victor Hugo Amorim Lima em face de requerida 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 21/04/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4337249), bem como laudo pericial (Id. 7990116). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 21/04/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (21/04/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002423-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CEZAR CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002423-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: JULHO CEZAR CANDIDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Julho Cezar Candido em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 19/11/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 19/11/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 4714808), bem 

como laudo pericial (Id. 8682861). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 19/11/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna vertebral de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice do INCP/IBGE a partir da data do sinistro (19/11/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015946-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URANILDO MORENO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015946-30.2016.8.11.0041 

AUTOR: BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA RÉU: URANILDO MORENO 

DE SOUZA Intime-se a parte exequente para que indique o nome do 

inventariante do espólio Sr. Uranildo Moreno de Souza, no prazo de 15 

(quinze) dias. No mais, quanto ao pedido de habilitação de crédito no 

inventário que tramita na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá deverá ser feita por meio de petição apartada aos 

autos, conforme o art. 642, §1º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022552-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PERES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022552-74.2016.8.11.0041 

AUTOR: AILTON PERES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Ailton Peres da Silva em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 10/07/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 
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decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 10/07/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4359984), bem como laudo 

pericial (Id. 8012335). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 10/07/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(10/07/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017830-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017830-94.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Eder Gabriel Afonso da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/09/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 10/09/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 3252323, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3252323), bem como laudo pericial (Id. 6699800). Certo o direito a 
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indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 10/09/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do 

sinistro (10/09/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019947-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEDINA PEIXOTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019947-58.2016.8.11.0041 

AUTOR: ALCEDINA PEIXOTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Alcedina Peixoto da Silva em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 23/08/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/08/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 3689209, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. III- Da legitimidade passiva 

ad causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 3689209), bem como laudo 

pericial (Id. 6780372). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 23/08/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INCP/IBGE a partir da data do sinistro (23/08/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016630-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016630-52.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: AIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Air Felipe Rodrigues de 

Oliveira em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/09/2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 20/09/2015. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 3029479), bem como laudo pericial (Id. 5822833). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 20/09/2015, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e 

cinco por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) e invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por 

cento) encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta 

reais), totalizando o montante de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta 

e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 8.437,50 (oito mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INCP/IBGE a partir da 

data do sinistro (20/09/2015). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003856-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003856-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada 

por JACKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada 

no valor de assim mensurado em perícia médica. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/12/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as seguintes preliminares: da alteração 

do polo passivo da lide, da não apresentação do laudo IML. No mérito, 

aduziu a improcedência do pedido inicial por ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, da ausência de nexo, da 

imprescindibilidade de produção pericial, do quantum indenizatório em 

eventual condenação, dos juros, correção monetária e dos honorários 

advocatícios. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Houve a realização de perícia ao ID. 9201489 sendo apresentado laudo, 

manifestando-se ambas as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/12/2016. Passo a análise 

das preliminares. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte requerida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença “ultra petita” quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 
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e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, 

aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a analise do mérito. III – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(id. 4840415), bem como laudo pericial (id.9201489) certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade da ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 10% (dez por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (22/12/2016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018892-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR MAGNO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018892-72.2016.8.11.0041 

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

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por HEITOR MAGNO DE OLIVEIRA em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/05/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo às preliminares da inclusão da 

seguradora Líder no polo passivo, ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e falta de interesse de 

agir, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de nexo causal do direito pretendido. 

Houve a realização de perícia, ID. 6773667, sendo apresentado laudo, 

manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 07/05/2016. Entendo que o presente 

processo se encontra maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Passo a análise das preliminares. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte requerida, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença “ultra petita” quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA” NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência de documentos 

essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 

6.194/74 art. 5º “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada de forma legível os documentos RG 

E CPF. A indenização por veículo não identificado, será paga nos mesmos 

valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. Rejeito 

a preliminar mencionada. III – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportados no feito a Certidão de Ocorrência do SAMU sob o n.1553/2016 

(ID.3308726), bem como laudo pericial (ID. 6773667). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 
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Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão esquerda de intensa repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de leve repercussão avaliada 

em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do sinistro (07/05/2016). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018406-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018406-87.2016.8.11.0041 

AUTOR: LUZIA RODRIGUES PAIVA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Luzia 

Paiva Bianchini ingressou com a presente ação contra Liberty S/A, 

alegando que em 17/07/2016 foi vítima de acidente de trânsito que 

ocasionou a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende o 

recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, na 

importância equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do 

art. 3º, “b”, da Lei nº 6.194/74, acrescida de juros e correção monetária a 

partir do evento danoso. Designada audiência, a tentativa de conciliação 

restou infrutífera (Termo de Id. 6717198), sendo apresentada contestação 

pela ré (Id. 5860730), em que alega, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo da demanda, com a exclusão da ré e a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Alega, ainda, 

preliminar de litispendência, sustentando que a presente ação é repetição 

da ação anteriormente proposta, registrada sob o nº 

1001662-20.2016.811.0040, em trâmite perante a 9ª Vara Cível desta 

Comarca, onde se encontra em tramitação. Alega, também, preliminar de 

pedido administrativo prévio com ausência de interesse de agir. Quanto ao 

mérito, sustenta não haver provas da invalidez permanente noticiada, não 

apresentando laudo pericial. Alega, ainda, o valor indenizatório 

eventualmente devido da legalidade da utilização da tabela da Susep para 

o pagamento da cobertura. A autora impugnou a contestação (Id. 

6834543), ratificando os termos da inicial. A seguir, os autos vieram à 

conclusão. É o relatório. Decido. O autor ajuizou a presente ação 

objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, em razão de ter sofrido acidente automobilístico na 

data de 17/07/2016, que resultou em invalidez permanente. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve permanecer 

no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de 

litisconsórcio necessário, rejeito a preliminar invocada. A ré alegou, ainda, 

preliminar de litispendência da presente demanda com o processo 

distribuído na data de 24/08/2016 perante a 9ª Vara Cível desta Comarca, 

registrado sob o nº 1001662-20.2016.811.0040, com identidade de partes, 

causa de pedir e pedido. Em consulta ao andamento de referido processo 

no PJE, constata-se que referido processo foi distribuído na data de 

24/08/2016, onde se encontra em tramitação. Ante o exposto, ACOLHO A 

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA aduzida em contestação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.00,00 (hum mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8° do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, e nada 

sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007211-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007211-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: NATALIO DA SILVA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por NATALIO DA 

SILVA RODRIGUES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada no valor de 40 

(quarenta) vezes o salário mínimo vigente no país. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as seguintes preliminares: da alteração 

do polo passivo da lide, do requerimento administrativo perante a parto 

seguro cia de seguros gerais – pendência documental, do pedido 

administrativo prévio – ausência de interesse de agir, princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, do comprovante de residência em 

nome de terceiro. No mérito, aduziu a improcedência do pedido inicial por 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, do 

nexo causal não comprovado entre o acidente e a lesão, dos valores da 

indenização, da não vinculação ao salário mínimo, da necessidade de 

prova pericial, da correção monetária, dos juros moratórios e honorários 

advocatícios. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

autora apresentou impugnação à contestação ao id.10029304, 

rechaçando as questões apresentadas. Houve a realização de perícia ao 

id.10073716, sendo apresentado laudo, manifestando-se ambas as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 02/11/2016. Passo a análise das preliminares. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte requerida, 

uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde 

pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. 

Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença “ultra petita” quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 
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passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA” NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

administrativo perante a parto seguro cia de seguros gerais – pendência 

documental e do pedido administrativo prévio – ausência de interesse de 

agir. Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, a autora tentou ingressar com a demanda 

administrativa não logrando êxito pela falta documentos mínimos 

necessários à regulamentação do sinistro, no entanto, em esfera judicial, 

ingressou com os documentos necessários para comprovação do sinistro, 

os quais possibilitam o recebimento da indenização devida. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Principio da causalidade e a 

sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida 

em um processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV - Do comprovante de residência em nome de terceiro Em 

que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse 

fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(id.5487755), bem como laudo pericial (id.10073716) certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (02/11/2016). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1028260-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028260-71.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios ajuizada por Tornavoi Assessória Jurídica, representada por 

Dalton Adorno Tornavoi em desfavor de Banco do Brasil S/A. No caso, 

vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, 

diante do termo de acordo apresentado em Id. 10717627, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, diante do cumprimento 

integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016304-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO BENEDITO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016304-92.2016.8.11.0041 

AUTOR: TULIO BENEDITO BARROS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Tulio Benedito Barros em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/09/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/09/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 
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ventilada. II – Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com 

relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o 

pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual como 

elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. III– Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3004987), bem como laudo pericial (Id. 8178128). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02/09/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 17,5% (dezessete vírgula cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do sinistro (02/09/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022151-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022151-75.2016.8.11.0041 

AUTOR: BENEDITO GONCALO DE ARRUDA PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Benedito Gonçalo de Arruda 

Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

10/08/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 10/08/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III– 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4322821), bem como laudo pericial (Id. 8004400). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 10/08/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 14.343,77 

(quatorze mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 14.343,77 (quatorze mil trezentos e quarenta 
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e três reais e setenta e sete centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(10/08/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018872-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAILSON BADIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018872-81.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ALAILSON BADIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Alailson Badia de Oliveira em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 28/07/2014, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 28/07/2014. Entendo que o presente processo se encontra 

maduro para julgamento, nos moldes do art.355, I, do CPC. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da quitação administrativa. Em sede de preliminar a parte 

requerida aduz que realizou o pagamento total via administrativa, quando 

solicitada, porém o autor discorda, aduzindo que ainda existe saldo 

remanescente a ser recebido. Verifico em perícia de Id. 6730236, que o 

dano acostado e o valor pago administrativamente de R$4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais) é equivalente ao grau de invalidez 

acostado em perícia médica realizada em sede administrativa e o valor já 

recebido pela autora, não restando valor remanescente a ser recebido 

judicialmente. Tendo em vista que a análise de tal preliminar esbarra no 

mérito da questão, passo a análise do mérito. III - Mérito. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportados no feito documentos comprovando o evento danoso (Id. 

3306682 e Id.3306663). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação de nº 5368/MT, restou pacificada a concessão 

de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 28/07/2014, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO avaliada em 50% (cinquenta por cento), totalizando 

o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), o qual 

já fora pago pela seguradora por meio da via administrativa equivalente 

conforme Id.6043245. Assim, não há qualquer valor a receber, sendo a 

improcedência do pedido inicial medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se Iintemem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1028250-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028250-27.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios ajuizada por Tornavoi Assessória Jurídica, representada por 

Dalton Adorno Tornavoi em desfavor de Banco do Brasil S/A. No caso, 

vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, 

diante do termo de acordo apresentado em Id. 10675794, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, diante do cumprimento 

integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017837-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017837-86.2016.8.11.0041 

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

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Fábio Alves da Silva em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 21/08/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 21/08/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Carência de Ação – Ausência de documentos No 

que tange à preliminar arguida referente a ausência documentos 

indispensáveis acostado nos autos, temos que os documentos 

necessários foram apresentado nos autos. Destarte, não é obrigatória a 

apresentação do prontuário médico apresentado pela autora, uma vez que 

a laudo pericial feito em juízo substitui a comprovação de invalidez de tais 

documentos. Desta forma, afasto a preliminar supra. III – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

3252418, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Carência de Ação – 

Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida 

referente a não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, 

temos que como todo e qualquer documento público, o boletim goza de 

presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte 

requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, 

CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. V - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. VI – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3252418), bem como laudo pericial (Id. 6742681). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 21/08/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(21/08/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019513-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS LEITE MOREIRA (AUTOR)

LAURA ARIANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019513-69.2016.8.11.0041 

AUTOR: JONATHAS LEITE MOREIRA, LAURA ARIANE DA SILVA PEREIRA 

RÉU: GINCODELTA INCORPORACOES LTDA, GINCO URBANISMO LTDA 

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação de Id. 5956158/ 

5956671, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018805-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018805-19.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Ananias Benedito Conceição 

Marques em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

25/06/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 25/06/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 3301959, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3301959), bem como laudo pericial (Id. 6727627). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 25/06/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do sinistro (25/06/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE FRANCA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001130-09.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSILEIDE FRANCA CHAVES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Rosileide França Chaves em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dvpat S.A em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 32.500,00 

(trinta e dois mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/08/2015, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares. No mérito, aduziu a improcedência do pedido por 

pagamento já realizado nas vias administrativas. Por decisão prolatada, foi 

determinada a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. 

Fundamento e decido. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

falta de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II - Mérito. Conforme se infere da inicial, ao ser 

submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a invalidez 

parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 1.687,50 (hum 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Em perícia 

realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em Id. 

9176840, foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo. Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para o caso de perda parcial completa da 

mobilidade do “tornozelo esquerdo”, o percentual incidente é de 25% de 

100% (vinte e cinco por cento de cem por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 3.375,00 (três trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 
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percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, 

igual ao montante pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor 

pago pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação 

dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Portanto, correto o valor pago e restando cumprida 

integralmente a obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000375-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000375-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: PAULO SERGIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Paulo Sérgio da Silva em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 21/04/2013 ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 21/04/2013. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 4573227/4573230, não restando o que se discutir na 

ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III - Mérito No caso em exame, no que tange à percepção dos 

valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora 

não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro 

noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, 

a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Note-se que foi agendada data e horário para realização da perícia, que 

somente não se realizou em face da ausência da parte autora. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

indenizatória, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do 

CPC/2015. Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA CRUZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000200-88.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALEXANDRE DA CRUZ MENDES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Alexandre da Cruz Mendes 

em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 28/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 28/10/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 
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administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Da ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º “O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CNH do requerente que também contém os demais documentos RG E CPF, 

por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4560919), bem como laudo pericial (Id. 10226776). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de leve 

repercussão avaliada em 17,5% (dezessete vírgula cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (28/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003747-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAX LUAN DE OLIVEIRA MELO ZOUNAR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Max Luan de Oliveira Melo Zounar em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/12/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da 

seguradora conforme Id. 4832093, não restando o que se discutir na 

ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. VI – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4832093), bem como laudo pericial (Id. 9200750). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 19/12/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 
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e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (19/12/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017852-55.2016.8.11.0041 

AUTOR: AMANDA FERREIRA DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Amanda Ferreira de Morais em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 17/08/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 17/08/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Carência de Ação – Ausência de documentos No que tange à preliminar 

arguida referente a ausência documentos indispensáveis acostado nos 

autos, temos que os documentos necessários foram apresentado nos 

autos. Destarte, não é obrigatória a apresentação do prontuário médico 

apresentado pela autora, uma vez que a laudo pericial feito em juízo 

substitui a comprovação de invalidez de tais documentos. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. III – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da 

seguradora conforme Id. 3252600, não restando o que se discutir na 

ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. IV – Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No 

que tange à preliminar arguida referente a não validade do Boletim de 

Ocorrência acostado nos autos, temos que como todo e qualquer 

documento público, o boletim goza de presunção de veracidade e 

legitimidade. Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal 

presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu 

com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento 

médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a preliminar supra. V - 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. VI – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 3252600), bem como laudo pericial (Id. 6780065). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17/08/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do segmento da 

coluna cervical de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (17/08/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020805-89.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDILAINE SOUZA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Brayan Eduardo de Souza Gomes Pinto, representado por 

sua genitora Edilaine Souza Gomes em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 14/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 14/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4151538, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Carência de Ação – 

Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida 

referente a não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, 

temos que como todo e qualquer documento público, o boletim goza de 

presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte 

requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, 

CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4151526), bem como laudo pericial (Id. 7983817). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14/09/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (14/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009180-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: KEILA MOREIRA MENDONCA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 
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condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/01/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 5757997, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 5757995), bem como laudo pericial (Id. 10097397). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 30/01/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho direito 

de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), totalizando o montante de R$ 7.076,25 

(sete mil e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro de Companhia de Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 7.076,25 (sete mil e setenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (30/01/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ajuizada por Claudia Maria Soares em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 09/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 09/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4567638, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 
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porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4567656), bem como laudo pericial (Id. 7756729). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de leve 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reias). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reias), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (09/10/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ajuizada por MIZAEL SILVA DE LARA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/08/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo às preliminares da inclusão da seguradora Líder no polo passivo 

e falta de interesse de agir, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Houve a realização de perícia, ID. 

6727575, sendo apresentado laudo, manifestando as partes. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a 

parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 26/08/2016. Entendo que o presente processo se encontra maduro 

para julgamento, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a análise das 

preliminares. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte requerida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença “ultra petita” quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, 

aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo a análise 

do mérito. III – Mérito. No que tange a não validade do Boletim de 

Ocorrência acostado nos autos, temos que como todo e qualquer 

documento público, o boletim goza de presunção de veracidade e 

legitimidade. Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal 

presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu 

com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento 

médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportados no feito o boletim de 

atendimento (ID.3252279), bem como laudo pericial (ID. 6727575). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade dos MEMBROS INFERIORES 

o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 
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quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (26/08/2016). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024099-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024099-52.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: THIAGO VICTOR FERREIRA DE ARRUDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Thiago 

Victor Ferreira de Arruda em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 06/11/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 06/11/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. III - Do comprovante de residência em nome de 

terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4544357/4544358/4544370/4544359/4544360), bem 

como laudo pericial (Id. 7997143). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 06/11/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% 

(dez por cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (06/11/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010298-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010298-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIAS ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Elias Espírito Santo de Azevedo em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

34.104,50 (trinta e quatro mil e cento e quatro reais e cinquenta centavos). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 19/10/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 
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apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/10/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir em face do pagamento 

realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III - Da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a CNH do requerente que também 

contém os demais documentos RG E CPF, por tais motivos, afasto a 

preliminar ventilada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5862350), bem como laudo 

pericial (Id. 10197830). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 19/10/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no 

valor de R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (19/10/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022147-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022147-38.2016.8.11.0041 

AUTOR: LEANDRO SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por LEANDRO SILVA SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/09/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo às preliminares da inclusão da seguradora Líder no polo passivo 

e ausência do interesse de agir, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Houve a realização de perícia, ID. 

7351035, sendo apresentado laudo, manifestando-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 10/09/2016. Entendo que o presente processo se encontra 

maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a 

análise das preliminares. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte requerida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença “ultra petita” quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, 

aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo a análise 

do mérito. III – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 
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seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4322790), bem como laudo 

pericial (Id. 7351035). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 10/09/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da ESTRUTURA 

CRÂNIO-FACIAL de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e 

cinco e por cento) encontrando-se de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte 

e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro de Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (10/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005997-45.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOEL DE ARRUDA E SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Joel de Arruda e Souza em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 28/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 28/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4989434, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4989441), bem como laudo pericial (Id. 9616458). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 25/06/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (28/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018928-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENI GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018928-17.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JULIENI GONCALVES DA COSTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Julieni Gonçalves da Costa 

em face de requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

08/07/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/07/2015. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III- 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 3313324/3313325/3313326), bem como laudo pericial (Id. 

6704981). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra 

Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/07/2015, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (08/07/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005987-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: IZAEL PEREIRA LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Izael Pereira Lima em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

16.200,00 (dezesseis e duzentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/06/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/06/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 
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indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

o c o r r ê n c i a  e v i d e n c i a n d o  o  e v e n t o  d a n o s o  ( I d . 

4988914/4988617/4988622), bem como laudo pericial (Id. 9601956). Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com 

o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 12/06/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (12/06/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006406-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILAINE VIDOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006406-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADILAINE VIDOR RÉU: BANCO BRADESCO SA Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Adilaine Vidor em face de 

Bradesco S/A, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 07/01/2017, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro 07/01/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV - Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em 

que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse 

fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5031224), bem como laudo pericial (Id. 9631883). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 07/01/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do mão direito de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Bradesco S/A ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(07/01/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 
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sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008919-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SOUZA CAFE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008919-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: REGIANE SOUZA CAFE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Regiane Souza Cafe em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/01/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5603658), bem como laudo 

pericial (Id. 10100666). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 14/01/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (14/01/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003216-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003216-50.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DENILDO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Denildo Ferreira da Silva em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06/12/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 06/12/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Da ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º “O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 
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independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CNH do requerente que também contém os demais documentos RG E CPF, 

por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4787761), bem como laudo pericial (Id. 10090181). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 06/12/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (06/12/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008512-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SANTOS DELFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008512-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SIRLEI SANTOS DELFINO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Sirlei Santos Delfino em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 04/04/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 04/04/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5572961), bem como laudo pericial (Id. 10088583). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 04/04/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reis e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 
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correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reis e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (04/04/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017202-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017202-08.2016.8.11.0041 

AUTOR: VANILDO CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, ajuizada por VANILDO CORREA DA SILVA, em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação ao 

pagamento de seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Em síntese, aduz a parte autora que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Com a inicial 

vieram os documentos (ID n. 3182824). A parte ré apresentou 

contestação (ID n.5875510) arguindo a preliminar de existência de coisa 

julgada material, uma vez que a parte demandante ingressou com ação 

judicial que tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT sob 

o n.º de processo 32326-48.2016.811.0041 e código: 1151426, tendo 

exatamente as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

qual seja, invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito 

ocorrido em 04/07/2016. Informa também, que nos autos retro 

mencionados houve a formalização de acordo, que fora homologado por 

sentença, e que os autos foram arquivados na data de 24/02/2017, bem 

como pugnou pela aplicação de litigância de má-fé e pela extinção do feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, V do CPC. Impugnação à 

contestação no ID n.6045665. A parte autora requereu a desistência do 

processo, no ID n. 6061022. Devidamente intimada, a parte requerida 

manifestou discordando da desistência e reiterou pela extinção do feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art.485, V do CPC/15, (ID 

n.6154515). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 04/07/2016. Passo a análise da preliminar suscitada. 

Tal como suscitado pela Requerida em sua defesa (ID. 5875510), 

evidencia-se que tramitou perante o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá-MT ação semelhante a presente tombada sob o Cód. 1151426, 

tendo as mesmas causa de pedir e os mesmos pedidos, inclusive, 

havendo sentença homologatória transitada em julgado. Dessa maneira, 

tenho que a sentença proferida nos autos sob o nº. 1151426 encontra-se 

acobertada pelo manto da coisa julgada material, que ao lado do ato 

jurídico perfeito e do direito adquirido, constituem uma importantíssima 

garantia dos indivíduos, voltada à preservação da estabilidade das 

relações jurídicas que, em regra, não podem prescindir desses atributos, 

conforme prevê a Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), razão pela qual 

não pode o Judiciário, sob pena de vulneração da coisa julgada, proferir 

novo pronunciamento sobre a mesma matéria. Por outro lado, é 

interessante notar que a presente ação foi ajuizada aos 15/10/2016, 

enquanto que a ação sob o cód. 1151426 em 29/08/2016, portanto, sendo 

ajuizadas de forma quase que concomitante. Chama-se atenção ainda 

pelo fato de que, em análise dos documentos que instruem as referidas 

ações, observa-se que a parte autora colaciona documentos diferentes, 

no entanto, tanto a Certidão de Ocorrência, quanto o Boletim de 

Ocorrência registram o mesmo sinistro, sendo um datado no dia 

04/07/2016 sob o n. 1166/2016 expedido pelo SAMU e o outro sob o n. 

2016.276559, comunicado em 31/08/2016, perante a Delegacia de Policia 

Especializada em Roubos e Furtos de Varzea-Grande- MT. Assim, soa um 

tanto estranho a atitude da parte autora que ajuizou 02 (duas) ações 

sobre o mesmo sinistro ocorrido na data de 04/07/2016 com patronos 

diferentes, sendo certo que sua conduta amolda-se à figura da litigância 

temerária prevista no artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil, pois 

mesmo sabedora do ajuizamento da ação sob o nº. 

32326-48.2016.811.0041 e código: 1151426 teve a capacidade de 

registrar novo Boletim de Ocorrência sobre o mesmo sinistro e ajuizar 

nova ação sobre o nº. 1017202-08.2016.811.0041. “Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: [...] V - proceder de modo temerário em 

qualquer incidente ou ato do processo;” [...] Deve, portanto, a parte 

Requerente ser condenada às penas previstas no art.81 do Código de 

Processo Civil, em função da conduta temerária em Juízo. “Art. 81. De 

ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar 

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento 

do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos 

que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou.” (Art.81 CPC/2015) Ante o exposto declaro a 

EXTINÇÃO O PROCESSO sem resolução de mérito com fundamento, no 

art. 485, V, do CPC, em face do reconhecimento da coisa julgada. Aplico 

ao Requerente, a pena de litigância de má-fé, condenando-o ao 

pagamento de multa no percentual de 1% (um ponto percentual) sobre o 

valor da causa, bem como, a indenização à parte Requerida pelos 

prejuízos que esta efetivamente sofreu, mais os honorários advocatícios 

pagos à contratação do advogado e todas as despesas que efetuou em 

razão da demanda. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

12 da Lei 1.060/50. Outrossim, proceda-se com a extração de cópia do 

Boletim de Ocorrência e documentos que instruem as petições iniciais dos 

processos de Código nº. 1151426 e PJE nº. 1017202-08.2016.811.0041 e 

encaminhem-se ao Ministério Público para que adote as providências que 

entender cabíveis visando apurar eventual prática delituosa por parte do 

autor Vanildo Correa da Silva. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008501-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALENCAR DIAS MARANGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008501-24.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FABIO ALENCAR DIAS MARANGAO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Fábio Alencar Dias 

Marangão em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

28/03/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 
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conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 28/03/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5572352), bem como laudo pericial (Id. 10088066). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/03/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de média repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (28/03/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006782-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: JANDERSON DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jaderson dos Santos Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 09/01/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 5062332, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 
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domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5062340), bem como laudo pericial (Id. 10168837). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09/01/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de média 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.632,50 (dois mil seiscentos trinta e dois e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.632,50 (dois mil seiscentos trinta e dois e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (09/01/2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001657-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: ITALO DUARTE PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Italo Duarte Pereira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 31/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 31/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 4658180 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4658180, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. VI – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 
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(Id. 4658180 ), bem como laudo pericial (Id. 8673954). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 31/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (31/10/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001654-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: SILVESTRE STALONE PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Silvestre Stalone Pereira da Silva em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16/11/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 16/11/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 

4658180 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4657845, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. V - Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. VI – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4657835), bem como laudo pericial (Id. 8397833). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 151 de 605



beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 16/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(16/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001979-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANILDO OLARIO COELHO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001979-78.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADEVANILDO OLARIO COELHO DUARTE RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Adevanildo Olario Coelho 

Duarte em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 27/09/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 27/09/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 

4658180 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4684482), bem como laudo pericial (Id. 8682180). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 27/09/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (27/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022112-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY NUNES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022112-78.2016.8.11.0041 

AUTOR: SIDNEY NUNES ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Sidney Nunes Rosa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 14/10/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 14/10/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - 

Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 4322105, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4322105), bem como laudo pericial (Id. 7983830). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do mão esquerda de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (14/10/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005062-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005062-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: CREUSIMAR FERREIRA DE SOUSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Creusimar Ferreira de Sousa em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/03/2016, 
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ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 19/03/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental 

Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 4658180 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4925318, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. VI – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4925309), bem como laudo pericial (Id. 9596713). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 19/03/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (19/03/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009222-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: REGINALDO PEDRO HELIODORO LOPES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Reginaldo Pedro Heliodoro 

em face de Seguradora Líder soa Consórcios do Seguro DPVAT, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 26/11/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 
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Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro 26/11/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os autos 

verifico que o autor colacionou em Id. 4658180 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 5767147), bem como laudo pericial (Id. 10107827). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 26/11/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Seguradora Líder soa 

Consórcios do Seguro DPVAT ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do sinistro (26/11/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007028-03.2017.8.11.0041 

AUTOR: THOMAZ VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Thomaz Vieira da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 37.440,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 06/10/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental 

Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 4658180 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 
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FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5472997, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. VI – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5472993), bem como laudo pericial (Id. 10082231). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 06/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de intensa 

repercussão avaliada em 100% (cem por cento) encontrando-se de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do sinistro (06/10/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022129-17.2016.8.11.0041 

AUTOR: MALBA NUNES FEITOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Malba Nunes Feitosa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 23/10/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 23/10/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - 

Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 4322435, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 
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durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4322434), bem como laudo pericial (Id. 4322435). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 23/10/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (23/10/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001094-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDSON PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Edson Pereira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 25/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 25/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4624213, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do 

Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4624213), bem como laudo 

pericial (Id. 8674057). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 25/09/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 
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que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (25/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006822-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEONE ALVES DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Leone Alves da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 27/12/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 27/12/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Carência de Ação – Ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação. No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência documentos indispensáveis acostado nos autos, temos que os 

documentos necessários foram apresentado nos autos. Destarte, não é 

obrigatória a apresentação do prontuário médico apresentado pela autora, 

uma vez que a laudo pericial feito em juízo substitui a comprovação de 

invalidez de tais documentos. Desta forma, afasto a preliminar supra. III – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5068050, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da ausência do 

Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. V – Carência de Ação – Ausência do 

Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que como 

todo e qualquer documento público, a certidão de ocorrência do SAMU 

goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à 

parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, 

CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. VI – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 5068066), bem 

como laudo pericial (Id. 10088384). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 27/12/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna lombar de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 
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exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(27/12/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008824-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROISSE SERAFIM DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008824-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROISSE SERAFIM DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Roisse Serafim de Almeida em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

13/07/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 13/07/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 5594029, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5593888), bem como laudo 

pericial (Id. 10107101). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 13/07/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (13/07/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006295-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: KATIA ROSA DE MORAES ALENCASTRO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Katia Rosa de Moraes 

Alencastro em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 19/02/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/02/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 
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necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 5018636/5018642/5018651/5018666), bem como laudo pericial 

(Id. 10690388). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 19/02/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do sinistro (19/02/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019652-21.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDSON MARCELINO DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por EDSON MARCELINO DE SOUZA em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 29/06/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos 

(ID.3671702). A parte requerida apresentou contestação arguindo às 

preliminares da ausência de requerimento administrativo-falta de interesse 

de agir, inépcia da petição inicial, carência de ação-ausência do boletim de 

ocorrência-não averiguação dos fatos e ausência do laudo do IML, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o 

nexo causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para 

que o limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser 

extraído por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, ID. 

6727653, sendo apresentado laudo, manifestando apenas a parte 

requerida. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 29/06/2016. Entendo que o presente processo se 

encontra maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Passo a análise das preliminares. I – Da ausência de requerimento 

administrativo- falta de interesse de agir. Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da 

inépcia da petição inicial. No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência documentos indispensáveis acostado nos autos, temos que os 

documentos necessários foram apresentado nos autos. Destarte, não é 

obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência, uma vez que a 

Certidão de Ocorrência do SAMU apresentado pelo autor no ID.3671767, 

goza de presunção de veracidade e legitimidade, bem como relata ter sido 

o autor vítima de acidente de trânsito. Sendo assim, documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Desta 

forma, afasto a preliminar supra. III – Carência de Ação – Ausência do 

Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que como 

todo e qualquer documento público, a certidão de ocorrência do SAMU 

goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à 

parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, 

CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 
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aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3671767), bem como laudo pericial (Id. 6727653). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 29/06/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do PÉ DIREITO de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT s.a ao 

pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(29/06/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000847-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: VILMAR NERES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Vilmar Neres em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 17/04/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 17/04/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4615449, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Defeito na representação processual – 

analfabeto No que tange à preliminar arguida referente ao defeito de 

representação pelo fato de ser analfabeto e com exigência de procuração 

por instrumento público, temos que os documentos necessários foram 

apresentado nos autos constando que o autor não é analfabeto. Desta 

forma, afasto a preliminar supra. V - Da ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 

6.194/74 art. 5º “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a CNH do requerente que também 

contém os demais documentos RG E CPF, por tais motivos, afasto a 

preliminar ventilada. VI - Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. 

Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, 

esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. VII – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4615435), bem como laudo pericial (Id. 8673471). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17/04/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 
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médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (17/04/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1143790 Nr: 29061-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 O tramite deste processo deve ser sobrestado, em face à decisão 

publicada no Recurso Especial n° 1.614.721/DF e Recurso Especial n° 

1.631.648, em curso no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual 

determinou o sobrestamento dos processos em todo o país, versando 

sobre a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, de 

clausula penal estipulada exclusivamente contra o comprador, nos casos 

de atraso na entrega de imóvel em construção.

Ante o exposto, em face à concessão da mencionada decisão, 

SUSPENDO O TRÂMITE DESTE PROCESSO até o julgamento final, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, do Resp. n° 1.614.721/DF na modalidade de 

recurso repetitivo, devendo este feito, neste interim, permanecer 

ARQUIVADO.

Após o julgamento do referido recurso, este processo poderá ser 

desarquivado, a pedido da partem e terá seu prosseguimento normal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1010924 Nr: 27968-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIBAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 

HOTÉIS E RESTAURANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT

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

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

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico da penhora/bloqueio realizado 

às fls. 97 no valor de R$ 500,83, para querendo manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, de acordo como art. 854, § 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 837244 Nr: 42086-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699-B/MS

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 82, § 

2º, do Código de Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora que ora concedo, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 12 da Lei 

1.060/50.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1041006 Nr: 42093-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN PET FOODS LICENSEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A, VANESSA VILARINO LOUZADA 

- OAB:215.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória ajuizada 

por AMBEV S/A para condenar o requerido ao pagamento de R$67.437,40 

(sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta 

centavos), atualizados até 04/09/2015, acrescidos de juros de mora na 

forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC a contar da data do 

vencimento do débito. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 702, §8º, do CPC).Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1081369 Nr: 2232-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos dos artigos 485, V, do Código de Processo Civil, por 

conseguinte, revogo a liminar de fls. 24/25.Custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), na 

forma do artigo 85, §8º, do CPC/2015 pelo autor; Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  à s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 14 de dezembro de 

2.017.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1141874 Nr: 28257-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória ajuizada 

por CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA para condenar o 

requerido ao pagamento de R$147.022,88 (cento e quarente e sete mil e 

vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), atualizados até 03/08/2016, 

acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação inicial (art. 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC a contar da data do vencimento do débito. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado da presente demanda, fica constituído de pleno direito o título 

executivo judicial, prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do 

CPC).Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773664 Nr: 26826-40.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDROSA MORAES MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Ex posistis, tendo em vista o dever de indenizar por parte da ré, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar EXPRESSO NS 

TRANSPORTES URBANOS LTDA, ao pagamento da indenização a título de 

Danos Morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do a partir do evento 

danoso em 14/07/2011 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).Outrossim, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 863649 Nr: 4541-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIOA OKAMOTO OGIWARA, LILIA YOSHIE 

OGIWARA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I e II, do CPC, resolvo o mérito e 

julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para:a)RECONHECER a 

prescrição no tocante ao pedido de repetição de indébito em relação às 

mensalidades anteriores a fevereiro de 2011;b)DECLARAR ilegal o 

reajuste de 59,70% feio a partir da mensalidade de novembro de 2003, e, 

em consequência, DETERMINAR a redução para o percentual de 30%, 

para a faixa de 70 anos acima;c)CONDENAR a ré ao pagamento da 

repetição do indébito na forma simples, em relação à diferença a ser 

apurada entre o percentual ora fixado (30%) e aquele efetivamente 

cobrado (59,70%), a partir de fevereiro de 2011 e até a data do efetivo 

cumprimento da redução, acrescida de juros de mora de 1% a.m a partir 

da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir de cada 

desembolso. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno 

ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC.Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá 

pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, 

§14 c.c 86, do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.No mais, 

transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865088 Nr: 5669-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIANE MIRANDA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLVEIRA LIMA - OAB:3.127A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial e 

revogo a liminar concedida às fls. 24/25.Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1043308 Nr: 43162-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY REGESES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos dos artigos 485, V, do Código de Processo 

Civil.Custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

6.100,00 (seis mil e cem reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC/2015; 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo 
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requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 13 de dezembro de 

2.017.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1056276 Nr: 49245-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIERE DE MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Expeça-se alvará 

para o levantamento dos valores depositados a título de perícia (fl. 156), 

consoante dados de fl. 171.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1102335 Nr: 11471-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Considerando que a parte exequente concordou às fls. 136/137 com os 

argumentos suscitados na exceção de pré-executividade de fls. 97/98, 

proceda-se com o levantamento da penhora realizada no rosto dos autos 

de n. 11.471-48.2016.811.0041 – Cód.790523, em trâmite nesta unidade 

jurisdicional.

Tendo em vista que o último cálculo apresentado pela exequente 

encontra-se defasado (fls. 75/77), intime-se a parte exequente para que 

apresente cálculo atualizado, em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1166046 Nr: 38391-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STUDIO 202 CABELEREIRO E ESTÉTICA LTDA - ME, 

TELMA SORDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DO NASCIMENTO DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora acerca da certidão negativa de fls.39, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1180309 Nr: 43906-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO JOÃO PAULO II, PAULO SERGIO DE 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA REGINA DE ALMEIDA FERNANDES 

LOLOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:OAB/MT 3.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA DANIELLI DE 

ALENCAR - OAB:12870/MT

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial de Costas 

Condominiais ajuizada por Condomínio João de Paula II, representada por 

Paulo Sérgio de Mello em desfavor de Adriana Regina de Almeida 

Fernandes Lolotta.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 84/91, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas 

baixas de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452750 Nr: 24796-03.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUREA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 

11.846/B, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, MARCELO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, 

acrescida de juros de 1%, ao mês, a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data. Condeno as rés ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

r e q u e r i m e n t o ,  a r q u i v e m - s e  o s  p r e s e n t e s 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1040711 Nr: 41926-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DOS SANTOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 

2018, às 16h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1064566 Nr: 52991-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 14h00, para a colheita de depoimento pessoal da parte autora, 

bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada 

parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069351 Nr: 55156-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA SANTANA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Processo nº. 55156-42.2015.811.0041 - Cód. 1069351.

Vistos, em correição...

Em atenção ao petitório aportado às fls. 71/73, e, em respeito ao princípio 

da ampla defesa e do contraditório, determino a intimação da parte autora, 

para, querendo, manifestar dos termos da petição supramencionada, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 12 de dezembro de 2.017.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082996 Nr: 2947-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDSS, JGDSS, WAGNER DA SILVA SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT ao pagamento no importe de:a)R$6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), para a parte autora Wagner da Silva 

Souza, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data 

do sinistro (21/03/2016).b)R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) para a parte autora João Guilherme da Silva 

Souza, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data 

do sinistro (21/03/2016).c)R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) para a parte autora João Gustavo da Silva 

Souza, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data 

do sinistro (21/03/2016).Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil.Havendo interesse das crianças João Guilherme 

da Silva Souza e João Gustavo da Silva Souza e de acordo com o parecer 

ministerial, o valor referente às suas parcelas deverá ser depositado e 

permanecer em conta única judicial, conforme dispõe o art. 1º, § 1º da Lei 

6.858/80, eis que visa à proteção do patrimônio em face da possibilidade 

de dilapidação por seus responsáveis legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085333 Nr: 3972-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 

2018, às 14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090851 Nr: 6489-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARQUES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Processo nº. 6489-88.2016.811.0041 - Cód. 1090851.

Vistos, em correição...

Compulsando os autos, evidencia-se divergência entre a assinatura da 

autora aposta no documento de fls. 22 e a constante de sua carteira de 

identificação; assim, determino a intimação da parte Requerente, 
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pessoalmente, para, querendo, regularizar a representação processual, 

carreando aos autos procuração com firma reconhecida, ou, compareça à 

secretaria deste Juízo, para assinar a procuração de fls. 22, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 13 de dezembro de 2.017.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094087 Nr: 7966-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSIKA DE ARRUDA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 889932 Nr: 23173-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO PINHEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTÔNIO ALMEIDA - 

OAB:8444-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I e II, do CPC, resolvo o mérito e 

julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para:a)DECLARAR ilegal 

o reajuste de 123,87% feito a partir da mensalidade de fevereiro de 2012, 

e, em consequência, DETERMINAR a redução para o percentual de 30%, 

para a faixa de 59 anos acima;b)CONDENAR a ré ao pagamento da 

repetição do indébito na forma simples, em relação à diferença a ser 

apurada entre o percentual ora fixado (30%) e aquele efetivamente 

cobrado (123,87%), a partir de fevereiro de 2012 e até a data do efetivo 

cumprimento da redução, acrescida de juros de mora de 1% a.m a partir 

da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir de cada 

desembolso. c)RECONHECER a abusividade da letra “I” da Cláusula XI e 

item 15.2 da Cláusula XV – Preços, relacionados à cobrança indevida de 

“acidente do trabalho”;d)RECONHECER a prescrição ex officio no tocante 

ao pedido de repetição de indébito em relação às mensalidades anteriores 

a maio de 2011, cobrados indevidamente a título de “acidente do 

trabalho”;e)CONDENAR a ré ao pagamento da repetição do indébito na 

forma simples, em relação à cobrança indevida a título de “acidente do 

trabalho”, a partir de maio de 2011 até a efetiva cessação.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. No mais, transitada 

em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822763 Nr: 28911-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADARIA AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, BANCO SAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 281/282, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1089870 Nr: 6121-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO IRINEU DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

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

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818938 Nr: 25233-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO CAMACHO 

DE ABREU - OAB:18.2I5

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

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

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

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

petição de fls. 270/271, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901143 Nr: 30698-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA SILVA ÂNGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:MT 17.538-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 117/127, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 904075 Nr: 32886-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA, FILIPE SILVA 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 237/238, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1113259 Nr: 16009-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MAGNO FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 110/112, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 360725 Nr: 30710-19.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 429128 Nr: 10454-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSOPROSINO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RIBEIRO PRADO JÚNIOR, ANTONIO 

STEFANI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453094 Nr: 25056-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CREPALDI MESQUITA, MARCIA 

LUIZA CREPALDI MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 771077 Nr: 24130-31.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENOTTI REINERS GRIGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:18351, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

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

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

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 359/364, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 857299 Nr: 59537-64.2013.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIS MARCHIORI MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 127, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908618 Nr: 35918-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VITALINA LOPES SOARES, JOSE 

WILSON PICARTE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MS 5820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1034060 Nr: 38674-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP CATARINENSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
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EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO GARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1113795 Nr: 16257-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CASSIANO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 137/141, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 163240 Nr: 13687-02.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER, ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO AGOSTINHO BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, Paulo 

Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371127 Nr: 7695-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 702495 Nr: 37116-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE ARRUDA FORTES, LUCIA DE 

FATIMA LARA FORTES, LINDANETE VIEGAS DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHANY A. MEDEIROS DE 

BARROS - OAB:15.307/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denfensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 355, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763881 Nr: 16491-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIEVENTOS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, LUIS 

FERNANDO MEDEIROS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

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

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

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 230/240, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789189 Nr: 43189-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLAGOS COMERCIO COMBUSTÍVEIS DE 

DERIVADOS LTDA., CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - 

OAB:SP-21585, Jack Izumi Okada - OAB:SP-90393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828591 Nr: 34444-02.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO FLORADA DOS ARICÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G SETE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, JEONATHAN 

SUEL DIAS - OAB:15978, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE FERREIRA AQUINO 

PEREIRA LOPES - OAB:2701/MT

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 899597 Nr: 29512-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA DE MESQUITA, 

NACIONAL IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO, VENDA E COMPRA DE IMPOVEIS 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA, ALCINDO FERNANDEZ, 

DORLENE GOES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDDYLANGE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10871

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 924647 Nr: 46265-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANETE APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLOGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933198 Nr: 51023-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA KOHLHASE RODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a resposta de 

ofício de fls. 99/100, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096040 Nr: 8872-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COM. DIST. LOG. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM BENEVENUTO DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106410 Nr: 13131-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA BELLA, ROSENILDO 

EDER ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN TADEU MEIRA DE BAIRROS, LEDA 

CECILIA DE BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

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

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1145405 Nr: 29815-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDUY ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINA SALES PAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO FERREIRA - 

OAB:12904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 92, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1151932 Nr: 32545-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 146/150, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1158663 Nr: 35372-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS CHRISTOFFOLI, LILIAN NUNES 

CHRISTOFFOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA, THE FIRST 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, NAYARA PEREIRA SOARES - OAB:19691/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ JUNIOR - 

OAB:160493/SP

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

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

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 167/169, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1169258 Nr: 39822-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITA BARROS HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 148, no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173481 Nr: 41501-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ CRISTIANO FARIAS FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 124/133, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 329349 Nr: 1553-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 373885 Nr: 10188-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOECY ANGELICA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 702475 Nr: 37096-94.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE REGINA CLAUDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCINDA LUZIA DE AMORIM, 

ELZA DE ASSIS MELHORANÇA, PÉREZ DE ASSIS, DURVAL DE ASSIS, 

SÔNIA RENÉ DE ASSIS CALMON CERISARA, REGINA CÉLIA DE ASSIS, 

ROGERIO FREDERICO DE ASSIS, ROSÂNGELA MARIA DE ASSIS, RUI 

RONER DE ASSIS, ESPÓLIO DE ROMÃO ESTOCLEO DE ASSIS, SAMIRA 

TABATA XAVIER DE ASSIS, ROSÂNGELA MARIA DE ASSIS, LIDIO DE 

ASSIS, RUDIMAR PAULO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:3484-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964, ROBERTO 

CARLONI DE ASSIS - OAB:

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 473/483, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 784129 Nr: 37904-31.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHÃO AYRES FERREIRA, 

FERNANDO MARANHÃO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHÃO 

AYRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.911/MT

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 242/260, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788365 Nr: 42323-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO RIEDI, ALCIOMAR AQUINO, IVANETE 

TEREZINHA ZIMMERMANN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 809935 Nr: 16422-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORAN ATAIDE PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPELCO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 

ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PIAGENTINI 

DE SOUZA - OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar Oficio expedido, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 814305 Nr: 20778-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 837996 Nr: 42720-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES ME, JOEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE DANHONI - 

OAB:17.008-O/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16236

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 174/185, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877177 Nr: 14919-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BENEDITO OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14.593, Haona Laysla da Silva Boska - OAB:18342 - OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 187/195, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920571 Nr: 43789-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI, ALBERTO 

BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MOACYR DA SILVA, LOIRDES 

BENEDITA DE MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HELIO RODRIGUES DO 

PRADO FILHO - OAB:MT 7626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940988 Nr: 55129-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1057813 Nr: 49954-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SIMÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 4564

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1086938 Nr: 4694-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA (PROCURADOR GERAL CÁCERES) - OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10.952/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 02/03/2018, às 08:30 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1121826 Nr: 19582-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA LEITE TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:MT- 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492, LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1130881 Nr: 23360-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO APARECIDO DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1138160 Nr: 26625-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO AFONSO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146191 Nr: 30038-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se as 

preliminares suscitadas;b)DEFIRO a produção das provas documentais, 

testemunhal, depoimento pessoal, sob pena de confissão e 

pericial;c)Determino a distribuição do ônus da prova, conforme alhures 

mencionado;d)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;e)Nomeio 

para realização da perícia, independentemente de compromisso, o perito 

Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, CRM 1043, Médico Perito da Justiça do Trabalho, 

com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Hospital 

Amecor, nº 898, Bairro Baú, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3612-7033, email: 

ivanantoniovieira@terra.com.br. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, 

após, intime-se a empresa nomeada para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias. Manifestem-se as partes sobre a 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria 

com a intimação das partes somente depois que o perito juntar sua 

proposta de honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo 

estipulado, faça-me os autos conclusos antes da referida intimação. 

Havendo proposta de honorários, venham-me conclusos após o prazo 

concedido às partes;f)Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte 

autora (fls. 243) e pelas requeridas Bradesco Vida e Previdência (fls. 

236/238) e Mapfre Vida S/A (239/240), as despesas deverão ser 

rateadas igualmente entre os litigantes, ficando cada um responsável pelo 

pagamento de 1/3 (um terço), nos termos do art. 95 do CPC. Como a parte 

autora é beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo 

Estado, caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência;g)Designo audiência de instrução 

para o dia 10 de maio de 2018 às 14h. Nos termos do art. 357, §4 do 

CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem o rol de testemunhas;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1151534 Nr: 32388-88.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE REGINA PICCO PALÁCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS SANTOS DRUMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - OAB:20201/O

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 116, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1164392 Nr: 37713-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO PARICIDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029099-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS PAMELA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BACCHI & TRIVELATO SS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1029099-96.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LAIS PAMELA SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: BACCHI & 

TRIVELATO SS LTDA - ME Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Lais Pamela Souza Rodrigues em 

desfavor de Pro Orto. No caso, vislumbro que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

em Id. 10565274, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios são abrangidos no 

acordo. E, sem condenação em custas remanescente em face da 

previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019972-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019972-37.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos. Defiro o pedido do ID 11107237. Oficie-se ao 
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Serasa para proceder a baixa da anotações no nome da parte autora 

referente aos débitos pendentes junto a Tim Celular. Intime-se a ré para 

apresentar manifestação acerca do descumprimento da liminar. Após, 

intime-se a autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo 

legal. Cuiabá, 13 de dezembro de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030773-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING DA LIMPEZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030773-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação cautelar em caráter antecedente proposta por Shopping da 

Limpeza LTDA - ME contra Presto Serviços e Conservação LTDA – ME 

representados por seus sócios Enrik Matheus Klein de Freitas e Vitor 

Alves de Freitas, todos qualificados nos autos, objetivando a concessão 

liminar de arresto para garantir o pagamento do crédito de R$142.331,53 

(cento e quarenta de dois mil trezentos e trinta e um reais e cinquenta e 

três centavos), representado pelos boletos, notas fiscais e recibos de 

entrega acostado aos autos. Relata o autor ser credor do réu da quantia 

líquida, certa e exigível de R$142.331,53 (cento e quarenta de dois mil 

trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), a qual deveria 

ter sido paga por meio de quitação de 02 boletos, um com vencimento em 

14/07/2017 no valor de R$84.781,61 e outro com vencimento em 

20/07/2017 no valor de R$57.549,82. Contudo na data aprazada o réu não 

adimpliu com estes, estando atualmente com diversas restrições e ações 

judiciais em seu desfavor. Diante disso, o autor requereu a concessão 

liminar da tutela a fim de arrestar o crédito pertencente ao réu no valor do 

débito aqui executado junto aos Órgão do Estado de Mato Grosso. A inicial 

foi instruída com diversos documentos. O recolhimento das custas ao final 

foi indeferido, sendo, contudo, deferido o parcelamento das custa judicial 

(ID 10224773 ). O autor comprovou o pagamento da 1° parcela das 

custas, conforme determinado (ID 10306599 ). É o relatório. Decido. Por 

esta via pretende o autor a concessão liminar da tutela cautelar em caráter 

antecedente, para determinar o arresto do crédito pertencente ao réu junto 

ao Órgão do Estado de Mato Grosso, eis que este presta serviços 

terceirizados junto a referida instituição. Em 18 de março entrou em vigor a 

Lei n. 13.105/2015, que alterou as regras de processo civil. De acordo 

com o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), não existe mais 

a ação cautelar (autônoma), sendo certo que o artigo 305 passou a 

disciplinar a possibilidade da tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, estabelecendo: “Art. 305. A petição inicial da ação que visa 

à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A possibilidade 

de concessão liminar da tutela cautelar em caráter antecedente está 

prevista no art. 300, §2º c/c art. 301, NCPC, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. Art. 301. A tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito. Nota-se que os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Sobre a concessão liminar da medida cautelar de arresto, prelecionam os 

doutrinadores Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini ensinam: “Os 

requisitos para a concessão do arresto são a “prova literal” de dívida 

líquida e certa e a prova documentação ou justificação do perigo de dano 

(art. 814). A teor do que dispõem os artigos 300, 301 e 305 do CPC de 

2.015, para que se obtenha medida cautelar de arresto há necessidade de 

que esteja presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do 

processo. Vale dizer: bastam, no CPC/2015, os requisitos gerais para 

medidas urgentes, sem maiores especificações.” (Curso avançado de 

processo civil, volume 3: processo cautelar e procedimentos especiais – 

14. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 96/97) No 

presente caso estão presentes os requisitos autorizadores, visto que os 

títulos que embasam a inicial são aptos a comprovar o credito do autor. Já 

o risco ao resultado útil se materializa nas diversas ações em nome do 

réu, bem como as negativações em seu nome que beiram a R$500.000,00 

(quinhentos mil reais). Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – 

ARRESTO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VENCIDO E NÃO 

ADIMPLIDO (FUMUS BONI JURIS) – FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO 

DOS GRÃOS (PERICULUM IN MORA) – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC 

DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Confirmada a presença dos requisitos do art. 

300 do CPC, viável o deferimento da tutela de urgência para autorizar o 

arresto dos grãos indicados na confissão de dívida não adimplida, 

mormente pela fácil comercialização do produto no Estado. (AI 

114042/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE 

ARRESTO C/C PEDIDO DE LIMINAR – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – 

CONCESSÃO DE LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – PODER GERAL DE 

CAUTELA DO JUÍZO – RECURSO PROVIDO.Para a concessão de liminar 

na ação cautelar de arresto, necessário se mostra a presença do fumus 

boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814, do 

código de processo civil.A prestação de caução para o deferimento de 

liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela 

tem finalidade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte 

contrária.(AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016) Com estas considerações e 

fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR DE ARRESTO e 

consequentemente DETERMINO que seja oficiado ao Estado de Mato 

Grosso, por meio do órgão responsável por empenhos, liquidações e 

pagamentos para que BLOQUEIE e transfira para uma conta judicial 

vinculada ao presente feito, quaisquer valores pertencentes ao réu até o 

limite do débito aqui informado, ou seja, R$142.331,53 (cento e quarenta e 

dois mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos). A 

transferência para uma conta judicial deverá ser realizada mediante 

emissão de guia junto ao site do TJMT, vinculado ao presente processo. 

Cite-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e 

indicar as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 306, 

CPC/15. O pedido principal já foi devidamente formulado, dispensando 

assim o previsto no artigo 308 c/c artigo 310, CPC/15. Assim, em 

obediência ao art. 308, §3° e 334 e §§ do CPC, designo o dia 19/02/2018 

às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será realizado pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se as partes para 

comparecimento. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, 

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

Citem-se e intimem-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 16 de novembro de 2017 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024106-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO OAB - 005.717.711-22 

(REPRESENTANTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 
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(ADVOGADO)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024106-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11149857 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 10:00 horas. Cite e intime todos da nova data. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1027934-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CODEP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

CONDOMINIO VILLA FIRENZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027934-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11150649 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 08:00 horas. Cadastre os advogados do réu no sistema. 

Cite e intime todos da nova data. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003723-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ROHDEN (RÉU)

TESSA DOS ANJOS RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003723-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11150776 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 09:30 horas. Cite e intime todos da nova data. Cumpra-se 

expedindo o necessário Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034648-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOADIR RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034648-87.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/ tutela de urgência 

proposta pelo Moadir Rodrigues da Costa contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. Narra a inicial 

que o autor é locatário de imóvel que recebe energia elétrica da ré e, 

portanto, responsável pelos débitos advindos da prestação de serviços. 

Afirma que desde que entrou no imóvel sempre pagou as faturas 

pontualmente, sendo que os valores cobrados eram entre R$311,00 a 

R$437,00 em média. Todavia, no dia 15 de setembro de 2017 a unidade 

consumidora do autor foi submetida de forma unilateral a vistoria realizada 

pela ré, e em razão da vistoria, foi notificado por constatação de desvio no 

ramal, sendo emitida fatura de refaturamento no valor de R$2.135,63. 

Aduz que ao procurar a ré a fim de esclarecer as razões do débito, uma 

vez que não contribuiu para qualquer irregularidade, foi informado pelo 

funcionário que se tratava de desvio de energia, devendo ser efetuado o 

adimplemento da cobrança para evitar a suspensão no fornecimento do 

serviço. Posteriormente foi emitida fatura de cobrança no valor de 

R$845,77, valor este que considera exorbitante, eis que não é condizente 

com o seu real consumo. Alega que a cobrança é ilegal e abusiva, uma 

vez que a inspeção foi realizada de forma unilateral. Afirma que a 

responsabilidade pela irregularidade constatada não lhe pode ser 

atribuída, uma vez que não contribuiu para o ato. Postula a concessão da 

tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de determinar a 

suspensão das cobranças nos valores de R$2.135,63 e R$845,77, bem 

como para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

da Unidade Consumidora n.º 6/2015539-6, sob pena de multa pecuniária. 

No mérito, requer a declaração de inexigibilidade da dívida referente às 

faturas. É o relatório. Decido. A pretensão almejada pelo autor diz respeito 

à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a aplicação das 

regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 

42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a ridículo por 

ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo 

de constrangimento ou ameaça. In casu, a fatura no valor de R$2.135,63, 

pendente de pagamento é pretérita, já que diz respeito à recuperação de 

consumo não faturado do período, e a fatura no valor de R$845,77, 

segundo o autor, não condiz com a realidade, discordando dos valores da 

mesma. Desta forma, a ré não pode fundamentar a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica na referida UC, conforme assente 

entendimento jurisprudencial, consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO- DIREITO PÚBLICO – 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS- IMPOSSIBILIDADE. O STJ pacificou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em 

razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AI 

57907/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014) Negritei 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – 

DÉBITO PRETÉRITO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DE 

INCLUSÃO DO NOME NO SERASA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA 

NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DO “MERITUN CAUSAE” E CONSEQUENTE 

SUPRESSÃO DE INSTANCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM 

PARTE. 1-Débito que gerou a interrupção do fornecimento de água da 

Agravante refere-se a débito pretérito. Assim, considerando que o débito 

cobrado pela concessionária é antigo e consolidado, e não decorrente de 

fatura atual, mostra-se incabível permitir o corte de água, caso contrário, 

seria chancelar ato coativo e constrangedor ao consumidor, devendo tal 

quantia ser reivindicada na via ordinária de cobrança, consoante dispõe o 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 2-Com relação a não 

inclusão do nome da Agravante no SERASA, o pedido não deve ser 

acolhido uma vez que os elementos constantes nos autos impedem o 

reconhecimento da ilegalidade dos débitos em discussão, bem como 

estaria entrando no mérito da questão e promovendo a supressão de 

instância.” (AI 30596/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 16/12/2013) 
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Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de energia elétrica é 

considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de 

forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 

do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código.” Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito do autor está consubstanciada nos documentos colacionados nos 

autos, os quais demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que a 

fatura com vencimento para o dia 30/11/2017, no valor de R$2.135,63, se 

refere à recuperação de consumo não faturado, e que há discordância 

quanto a fatura vencida no dia 17/10/2017 no valor de R$845,77, eis que 

emitida em valor consideravelmente superior ao consumo do autor nos 

últimos meses. O perigo de dano é evidente, haja vista a real possibilidade 

de a ré interromper o fornecimento de energia elétrica na UC do autor. 

Registro que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto e, 

presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a suspensão das cobranças impugnadas pelo 

autor (R$2.135,63 e R$845,77), bem como que a ré se abstenha de 

interromper ou reestabeleça, conforme o caso, o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/2015539-6. Intime-se a ré para 

cumprimento da liminar concedida em 24 horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Nos termos 

do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

19/02/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

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

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

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

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

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

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

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de novembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017909-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EULINDA DE CAMPOS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017909-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11150982 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 09:00 horas. Intime-se a autora para apresentar o endereço 

atualizado da parte ré. Após, cite e intime todos da nova data. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028728-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANITARIOS COMERCIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028728-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11151098 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 10:30 horas. Cadastre os advogados do réu no sistema. 

Após, cite e intime todos da nova data. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031470-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR JOAO FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1031470-33.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILMAR JOAO FONSECA RÉU: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE 

AUTOGESTAO VEICULAR Vistos. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro veicular c/c indenizatória por danos materiais, lucros cessantes e 

morais com pedido liminar proposta por Wilmar João Fonseca, 

representado por seu procurador Marciel Rodrigues dos Santos, em face 

de AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular, aduzindo em síntese 

que foi vítima de roubo consumado do seu caminhão volvo-trator FM-10 

320, placa MTI-0410 e uma carreta semirreboque, Randon SR CT PL, 

AFV-6003. Alega que a ré negou administrativamente o pagamento da 

indenização/ressarcimento do valor do caminhão, bem como o 

fornecimento do termo de adesão, plano de assistência reciproca – PAR, 

matricula n. 277269, cód. un. MG 02, numeração 0000014348. Requer, 

preliminarmente, que a ré traga aos autos cópia do termo de adesão, plano 

de assistência reciproca – PAR, matricula n. 277269, cód. un. MG. 02, 

numeração 0000010348, comprovantes de pagamento das mensalidades 

referente aos serviços e benefícios oferecidos pela AGV Brasil. No 

mérito, a procedência da ação com a condenação da ré ao pagamento da 

indenização referente ao caminhão roubado. Determinada a emenda da 

petição inicial (Id 10225942), o autor atendeu a ordem judicial nos ID’s 

10548226, 10548237. É o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição 

inicial e os benefícios da Justiça gratuita ao autor. O autor aduz que seu 

caminhão foi roubado e solicitada a indenização via administrativa à ré, 

esta negou o pagamento/ressarcimento. Os documentos que instruem a 

exordial são documentos pessoais, procurações, comprovantes de 

pagamento das mensalidades, Termo de Adesão do Plano de Assistência 

Reciproca – PAR, notas fiscais, documentos do veículo e resposta a 

notificação. Infere-se que o autor não trouxe a notificação encaminhada à 

ré, assim como não instruiu o feito com a recusa via administrativa que 

ensejou a notificação solicitando o pagamento. O autor pede, em sede de 

preliminar, a apresentação dos documentos “termo de adesão, plano de 

assistência reciproca – PAR, matricula n. 277269, cód. un. MG. 02, 

numeração 0000010348, comprovantes de pagamento das mensalidades 

referente aos serviços e benefícios oferecidos pela AGV Brasil” que 

embora comuns às partes, não se revelam urgentes, podendo aguardar a 

sua apresenteção com a defesa. O pedido preliminar não está 

fundamentado nos moldes dos artigos de concessão da tutela e/ou liminar. 

De igual forma, não restou demonstrado qualquer urgência no pedido do 

autor. Posto isto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Com advento do 

CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de 

conciliação deverão ser realizadas por conciliador ou mediador. A par 

disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 20 de 

fevereiro de 2018 (20/02/2018) às 09:30 horas para a audiência de 
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conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

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

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

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

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

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

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

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

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

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

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

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

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 16 de novembro de 2017. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030321-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030321-02.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11151651 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 11:30 horas. Cite e intime todos da nova data. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027845-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027845-88.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11151486 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 12:30 horas. Cadastre os advogados do réu no sistema. 

Após, cite e intime todos da nova data. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028928-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA RITA MILIOSI MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028928-42.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11151269 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 08:00 horas. Cadastre os advogados do réu no sistema. 

Após, cite e intime todos da nova data. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032776-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BANDEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032776-37.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

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

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

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

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

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

análise. Cuiabá-MT 15 de dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010265-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CILENE ROSA DE AVELAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito com a finalidade de : (X) intimar a 

parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, os dados necessários para expedição de Alvará 

Judicial, quais sejam: nome do banco, número da conta corrente e/ou 

conta poupança, número da agência bancária, CPF ou CNPJ da pessoa 

favorecida. MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026646-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026646-31.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA REQUERIDO: 
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COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HOSPITAL 

E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA Vistos. A autora aditou a inicial nos 

termos do art. 308 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/02/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intimem-se as partes 

para audiência de conciliação, na pessoa de seus advogados, nos termos 

do art. 308, § 3º do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017388-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017388-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O Egrégio 

Tribunal de Justiça manteve a decisão de ID 9761461. Assim, intime-se a 

autora para recolher as custas judiciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022127-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022127-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP RÉU: REDE OK 

SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e 

pedido de dano moral por cobrança indevida proposta por CARE Comercio 

e Serviços Ltda. em desfavor de REDE OK Serviços Tecnologia e Crédito 

Ltda. (Check Ok), aduzindo, em síntese que contratou os serviços da ré, 

em 23/08/2011, concernente a consultas de dados de clientes no Serasa 

e SPC, bem como a inclusão do nome, em caso de inadimplência. Narra 

que em fevereiro/2017 solicitou o cancelamento dos serviços junto à ré, 

via e-mail e telefone. Mas esta não procedeu ao cancelamento e continua 

encaminhando faturas de cobrança. Requer o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de determinar o cancelamento do contrato firmado entre as 

partes, bem como que a ré se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito. Instruiu a exordial com documentos da empresa 

autora, ficha de adesão dos serviços da ré, boletos bancários e 

conversas efetivadas por correio eletrônico. Determinada a emenda da 

petição inicial (Id 9087262). A autora atendeu a ordem judicial no ID 

9188586. A autora, no Id 9569116, informa que a ré insiste em enviar 

boleto de cobrança e requer o deferimento da tutela de urgência. É o 

relatório. Decido. Defiro a emenda da petição inicial. A tutela almejada pela 

autora passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) A autora colacionou ficha de adesão dos serviços 

oferecidos pela ré, bem como as conversas tida com a mesma via correio 

eletrônico (Id 9050717), em 10/04/2017. E, em resposta ao pedido, a ré 

informou a autora que a mesma deveria solicitar o cancelamento via 

telefone, demonstrando sua vontade de cancelar o contrato. O contrato 

firmado entre as partes se trata de contrato de prestação continuada, 

admitindo, portanto a resilição na forma unilateral, eis que não trará 

prejuízos às partes. Ademais, como dito, a autora já manifestou o 

desinteresse na continuidade do contrato, tanto que solicitou à ré a 

rescisão. O encerramento do contrato e a abstenção de negativação do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em tutela antecipada 

não esgotará o mérito da demanda, eis que pretende também a 

condenação por danos morais. Além do mais, eventual arguição de 

prejuízo financeiro será discutido no deslinde do feito. Portanto, nesta fase 

de cognição sumária resta evidente a probabilidade do seu direito, logo o 

deferimento da liminar pretendida é medida que se impõe, desde que a 

autora não mais utilize os serviços oferecidos pelo contrato ora discutido. 

O perigo da demora igualmente resta demonstrado, haja visto que, uma 

vez não interessado mais no uso dos serviços, não cabe a autora 

continuar pagando por algo que não mais utiliza Diante disso, verifico a 

presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de 

urgência, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer 

prejuízos à autora. Com estas considerações e fundamentos, defiro a 

tutela de urgência para determinar o encerramento do contrato – FAD3 – 

Ficha de Adesão de Cliente (ID 9050700) – firmado entre as partes, bem 

como que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no rol de 

inadimplentes. Designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro 

de 2018, às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 14 de novembro de 2017. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033140-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LUIZ DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033140-09.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

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

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

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

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

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

análise. Cuiabá-MT 15 de dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033279-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. F. G. O. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033279-58.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

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

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

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

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

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

análise. Cuiabá-MT 15 de dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033698-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033698-78.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033738-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033738-60.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 08:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 178 de 605



parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033748-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JESUS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033748-07.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033758-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. I. D. S. L. P. (AUTOR)

ANA PAULA DE SOUZA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033758-51.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 08:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Havendo interesse de menor, colha-se parecer do Ministério 

Público. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033762-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL NORONHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033762-88.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033829-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033829-53.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033831-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SPINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033831-23.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

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

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

04.02.2015). No mesmo prazo, devera a parte autora, apresentar 

comprovante de endereço legível. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de dezembro 

de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033845-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033845-07.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033850-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAMOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033850-29.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033892-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033892-78.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 
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entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033904-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA PIRES DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033904-92.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033976-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033976-79.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033276-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DUARTE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE ANA DE SOUZA RAMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033276-06.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com posterior outorga de escritura 

definitiva c/c preceito cominatório e pedido de tutela específica como 

liminar proposta por Marinaldo Duarte Pereira contra Marilene Ana de 

Souza Ramos, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

relata o autor que em 19/09/2016 adquiriu da ré o lote urbano, medindo 

10,00x 31,5 metros lineares, situado na Rua 05, quadra 27, lote 23, Bairro 

Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), o qual já foi integralmente quitado. Informa que após a realização do 

negócio construiu sobre este uma edificação, onde reside, contudo, 

mesmo cumprindo com a integralidade de sua obrigação a ré passou a se 

recusar a outorgar a escritura de transferência ao autor. Narra que 

diversas foram as tentativas de resolver o imbróglio, todavia, todas foram 

infrutíferas. Assim diante os fatos narrados pugna pelo deferimento da 

tutela antecipada para que seja oficiado ao 5° Cartório de Registro de 

Imóveis do Município de Cuiabá para que averbe a existência deste 

processo às margens da Matricula 99.858 do Livro 02 do imóvel objeto da 

presente ação. A inicial foi instruída com diversos documentos, sendo 

distribuída inicialmente para a 2° Vara Especializada em Direito Agrário, 

que reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa desta a 

uma das Varas Especializadas de Fazenda Publica (ID 10491531). O feito 

foi distribuído à este juízo, o qual determinou a remessa da presente a uma 

das Varas Especializadas de Fazenda Publica conforme anteriormente 

determinado (ID 10647789), contudo a certidão de ID 10684152 informou a 

impossibilidade de cumprimento da ordem. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Em que pese a determinação do Juízo da 2° Vara de 

Especializada de Direito Agrário de remessa dos presente a um das Varas 

de Fazenda Publica, analisando detidamente ao caso entendo não ser este 

o procedimento adequado. Não há nos autos qualquer fato e/ou parte que 

justifique a remessa ao juízo especializado da Fazenda Publica, devendo o 

mesmo ser processado junto aos juízos cíveis de feitos gerais. Desta 

forma, RECONHEÇO a competência do presente juízo para analisar e 

processar a presente ação e consequentemente deixo de determinar a 

remessa dos presentes autos a uma das Varas de Fazenda Publica, 

passando assim a analisar o pedido liminar. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita ao autor. A tutela almejada pela autora passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
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do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante estas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor informa 

que tentou por diversa formas resolver o imbróglio de forma administrativa. 

O perigo de dano é evidente, haja vista que o imóvel pode ser 

comercializado com terceiros de boa-fé, causando prejuízo a estes. 

Ademais, a anotação na matricula do referido bem não importará em 

qualquer ato expropriatório, sendo que a presente decisão, em caso de 

eventual dano devidamente comprovado, poderá ser revista a qualquer 

momento. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a averbação da existência da presenta ação às 

margens da Matrícula nº 99.858 do Livro 02 do 5º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE 

CUIABÁ, lote urbano, medindo 10,00x 31,5 metros lineares, situado na Rua 

05, quadra 27, lote 23, Bairro Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT. Em obediência 

ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 05/03/2018 às 08:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, 

intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a 

ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 

de novembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 885071 Nr: 19903-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA COENGA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória c/c indenização 

por danos materiais e morais com pedido liminar proposta por Helena 

Coenga Rondon contra Banco Cruzeiro do Sul S.A.Custas pela autora, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado 

da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo a mesma beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a 

fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não 

houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, 

com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para 

a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 804752 Nr: 11218-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPRIANO SABINO DA ROSA, ADELAIDE ALBINA DE 

ALVARENGA SILVA, SILVIA ALVARENGA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - 

OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:171646/SP, LUÍS KAZUHICO FUCHIKAMI - OAB:7484-B, MÁRIO 

AMARAL BENTO - OAB:131529

 Certifico que, em cumprimento à certidão de fl. 88, foi desentranhada a 

petição de fls. 87/96. Desta forma, intimo as partes para a retirarem a 

petição desentranhada que ficará arquivada em parta própria na 

secretaria.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 765091 Nr: 17777-72.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

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

NACIONAL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17777-72.2012.811.0041 - Código 765091

DESPACHO

 Defiro a vinculação da quantia que se encontra judicialmente depositada 

aos autos da ação executiva n. 22578-31.2012.811.0041 – código 

769603.

Após, arquive-se definitivamente.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 860092 Nr: 1812-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 
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- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

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

procedente com resolução de mérito a ação indenizatória c/c danos 

morais proposta por ANGELA MARIA DE OLIVEIRA em desfavor de 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para 

condená-la em danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso 

e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 

54 e 362-STJ).Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 885356 Nr: 20084-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 

16708

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

procedente com resolução de mérito a ação declaratória de inexistência 

de dívida cumulada com pedido de indenização por cobrança indevida e 

falha na prestação de serviço com pedido de tutela antecipada proposta 

por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para:a) Declarar ilegal o ato 

praticado pelo réu, atinente aos protestos realizados em nomes dos 

clientes da autora, referente aos boletos emitidos em setembro/2013;b) 

declarar, ainda, a ilegalidade a cobrança da quantia de R$ 78.646,91 

(setenta e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e um 

centavos);c) determinar ao réu a restituição do valor de R$ 78.646,91 

(setenta e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e um 

centavos), corrigido pelo INPC desde a data em que ocorreu o desconto, 

bem como juros de mora a partir da citação;d) condenar o réu nos danos 

morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ).Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelo 

réu, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 

do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, 

com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para 

a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931695 Nr: 50211-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 Certifico que os embargos de declaração juntados às fls. 328/335 são 

tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 373002 Nr: 9368-15.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EVALDO BEZERRA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736 OAB/MT

 Posto isto, determino que a executada efetue o pagamento em favor do 

exequente no valor de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta 

reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir de 

da citação e correção monetária desta data.Expeça-se a certidão do 

perito.Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 702368 Nr: 36989-50.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ROSANA SANTOS SANTANA, J. M. O., 

ELIZANGELA PEREIRA MAGALHÃES, J. M. O., F. M. O., F. M. O., 

ELIZANGELA PEREIRA MAGALHÃES, ELIZANGELA PEREIRA 

MAGALHÃES, ELIZANGELA PEREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS S/A, MARIA DE OLIVEIRA 

RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896, 

LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Processo nº 36989-50.2010.811.0041

Código 702368

DESPACHO

As partes se compuseram às p.308/310, sendo o acordo homologado por 

sentença à p.317.

A ré informou o pagamento nos termos do acordo à p.322.

Intimados para se manifestarem sobre o pagamento, os autores não 

atenderam ao chamado judicial, como certificado à p.325.

Assim, a tutela jurisdicional foi prestada.

Arquive-se com as cautelas devidas.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 725183 Nr: 20893-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇAO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL MARED- MARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA GOMES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - OAB:17.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do ítem 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 769603 Nr: 22578-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA 

-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO A. DE LAMÔNICA I. PEREIRA - 

OAB:14.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22578-31.2012.811.0041 - Código 769603

DESPACHO

 Junte-se cópia da sentença proferida, nesta data, nos autos de embargos 

à execução n. 40331-98.2012 (786438).

Proceda à vinculação do valor judicialmente depositado na ação cautelar 

de sustação de protesto (código 765091) à estes autos.

Após, intime-se a exequente para requerer o que de direito, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 846206 Nr: 49831-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA LOBÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que o recurso de apelação juntado às fls. 128/140 é tempestivo, 

sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para contrarrazoar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846754 Nr: 50343-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS MILAGRES TELES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que o recurso de apelação juntado às fls. 104/150 é tempestivo, 

sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para contrarrazoar, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 952968 Nr: 1471-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO CENTRO OESTE CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEANDRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do ítem 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1261039 Nr: 24728-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIVALE FRIGORIFICO VALE DO RIO CLARO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILVAN DA SILVA MAIA - 

OAB:OAB/GO 14564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre a Certidão do Oficial, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 71221 Nr: 10067-84.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLICE ROSÁLIA VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEDY CARLOS SOARES - 

OAB:6.733/MT

 Processo nº 193/2008

Código 71221

Decisão

 À p.201 a exequente requer o desentranhamento da sentença de 199/200 

arguindo se tratar de outro processo.

Compulsando os autos, verifico que a sentença pertence ao feito, 

havendo tão somente erro material no relatório, sendo que a parte 

dispositiva desta não possui irregularidade alguma, razão pela qual 

indefiro o pedido de p.201.

Porém, a fim de evitar prejuízo na identificação, corrijo para constar CDL – 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá como exequente e Erlice Rosalia 

Vuaden como executada.

Certifique-se o transito em julgado.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 118977 Nr: 7616-18.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RIBEIRO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR VIANNA 

GOMES - OAB:2713-A/MT

 Certifico que, nos termos do ítem 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 270411 Nr: 2332-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BOTELHO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 
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CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos e procedo a 

republicação da Decisão proferida no dia 08 de agosto de 2016:

"Autos n.º 270411 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Intime-se o executado para pagar o valor indicado à fl. 206v, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento 

em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO"

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 354585 Nr: 25010-62.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALEX SANDRO LOPES DE ARAÚJO, 

RANYELLE ALMEIDA CAMILO, LACDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, determino que a executada efetue o pagamento em favor do 

exequente no valor de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta 

reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir de 

da citação e correção monetária desta data.Cuiabá, 14 de dezembro de 

2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 765353 Nr: 18050-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Processo n° 18050-51.2012.811.0041 - Código: 765353

DESPACHO

Nomeado como perito do juízo, o Dr. Reinaldo Prestes Neto informou ter 

sido ele quem realizou a cirurgia na paciente Odil Pereira Dias.

Diante da notícia, nomeio como perito do juízo em substituição o Dr. Flávio 

de Melo Ribeiro, com endereço profissional na Av. das Flores, nº. 843, 

sala 43, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 

3025-3060 e 9223-7073, nesta Capital.

Intimem-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 786438 Nr: 40331-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

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

NACIONAL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO A. DE LAMÔNICA I. PEREIRA - 

OAB:14.679/MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Posto isto, julgo improcedentes estes embargos à execução opostos por 

CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. contra 

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA. ME. 

Consequentemente, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Junte-se cópia da presente sentença 

nos autos principais (execução de título extrajudicial – código 

769603).Condeno a embargante ao pagamento das custas judiciais, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 812219 Nr: 18708-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITA MAMORÉ DE SANTANA, 

GERTRUDE DE PINHO MAMORÉ, RENATO JOSE MAMORÉ DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT, WALDEVINO SOUZA - 

OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:171646/SP, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação juntado às fls. 113/122 é tempestivo, 

sendo assim, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 931685 Nr: 50206-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 Certifico que os embargos de declaração juntados às fls. 282/289 são 

tempestivos, sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para contrarrazoar no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1031390 Nr: 37443-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SANTOS FERNANDEZ, WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO SOFISTICATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte ré para efetuar o pagamento 

de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .
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 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1078051 Nr: 235-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO MATOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de indenização por danos 

morais e materiais por manutenção indevida de gravame após quitação de 

veículo em depósito judicial do saldo devedor proposta por Humberto 

Matos de Carvalho contra Banco Itaú Seguros S.A.Custas pelo autor e 

honorários, que fixo em 10% do valor da causa. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, 

§ 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1217664 Nr: 10751-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10751-47.2017.811.0041

Código 1217664

DESPACHO

Cientifiquem-se a requerente e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo.

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem descrito na p.05.

Após, cite-se a requerida na forma deprecada.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1240754 Nr: 18324-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18324-39.2017.2017.811.0041

Código 1240754

DESPACHO

Cientifiquem-se a requerente e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo.

Cite-se o requerido na forma deprecada.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1067398 Nr: 54252-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 913702 Nr: 39318-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYCK DOS SANTOS PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 120048 Nr: 8437-22.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO REIS DE ANDRADE, SEBASTIÃO 

FERREIRA DA MOTA

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5.161 MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 171766 Nr: 20730-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE ESPINDOLA CECHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 Verifico que não há nos autos procuração conferindo poderes ao patrono 

Gabriel Santos Albertti. Assim, deixo de homologar o acordo.

 Intime-se para regularização.

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

 Cod. Proc.: 1155395 Nr: 34087-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIANA GAVAZZONI, CID IMOVEIS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER, 

JULIO CESAR OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte exequente para se manifestar acerca da Penhora do 

rosto dos autos realizada e sobre a correspondência devolvida, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1167366 Nr: 38964-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTEMBERG FERREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 16.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos 

de comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício à autora. Intime-se para recolher as custas 

judiciais iniciais, em 15 dias, sob pena de cancelamento e extinção nos 

termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Após, 

concluso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 757551 Nr: 9736-19.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:PR 24.102-B

 Certifico que, a certidão juntada à fl. 180, foi publicada equivocadamente, 

pois a parte a ser intimada deveria ter sido a parte requerida. Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se sobre a petição 

de fls. 178/179, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 896038 Nr: 27028-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1060686 Nr: 51325-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:OAB/MT 12.903

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1076729 Nr: 58421-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MARIANO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REANTO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1089796 Nr: 6092-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1115964 Nr: 17014-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA NILZA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. MENDONÇA NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS ME, 

EDUARDO PEREIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n° 17014-32.2016.811.0041

Código 1115964

Vistos e etc.

Diante a certidão retro REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

19/03/2018 as 09:00.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1124478 Nr: 20655-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERSONAL LOCADORA E AUTO CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 20655-28.2016.811.0041

Código 1124478

Vistos e etc.

Diante a certidão retro REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

19/03/2018 as 09:30.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1142966 Nr: 28684-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON BACELAR DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 236195 Nr: 5313-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINEY BEZERRA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, CARLA 

HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, ELISABETE AUGUSTA 

DE OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB: 9.391-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO ALVAREZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:8937, LIDIANE DIAS DE CAMPOS - 

OAB:7403/MT, NARA REGINA SILVA VENEGA - OAB:6.580/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369 / MT

 Diante do decurso do prazo requerido à p. 271, intime-se a exequente 

para dar regular andamento ao feito, em 05 dias.

 Em igual prazo, deve se manifestar sobre o interesse na expedição da 

certidão prevista no Provimento n.º 84/2014 CGJ-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 321203 Nr: 23002-49.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/MT 12.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:, EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 22.378

 Certifico que o Recurso de Apelação Adesivo juntado às fls. 352/355 é 

tempestivo. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 323738 Nr: 24658-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & SISTI LTDA - ME, WALMIRO 

MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre a Certidão do Oficial, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 394701 Nr: 30046-51.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISON SILVA CAMARGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 415771 Nr: 3811-13.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LINO NASCIMENTO DE MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 
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confecção do laudo pericial. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 810824 Nr: 17320-06.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Certifico que os embargos de declaração juntados às fls. 171/174 é 

tempestivo. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 879905 Nr: 16702-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VALENTIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 939584 Nr: 54377-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA ROSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1048567 Nr: 45748-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PAULO DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1117111 Nr: 17523-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS DIA D LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para manifestação acerca da Certidão do Oficial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1119339 Nr: 18441-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CHAVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1135820 Nr: 25495-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FERNANDES DE MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

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

 Cod. Proc.: 1146214 Nr: 30053-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIRON SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA MESQUITA 

BUZZETTI - OAB: 9.342

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1157509 Nr: 34880-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCARINA DO COUTO SILVA GAMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 05/02/2018, à 

partir das 8h00min., por ordem de chegada, a realizar-se no Hospital Só 

Trauma, Rua Dom Aquino n. 355, Bairro Dom Aquino, consultório 05. 

Informo que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

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

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

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

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1258067 Nr: 23690-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CONSUELO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONINE DA SILVA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CORUMBÁ/MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23690-59.2017.811.0041

Código 1258067

DESPACHO

A presente Carta Precatória tem por finalidade a avaliação de um imóvel 

objeto dos autos do inventário de nº0014128-11.2011.8.12.008 da 

Comarca de Corumbá-MS.

Trata-se, portanto, de competência de uma das Varas de Família. Assim, 

nos termos da Resolução 11/2017/TP, declaro este juízo incompetente 

para o cumprimento desta Carta Precatória e determino sua redistribuição 

para uma das Varas de Família desta comarca.

 Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1020380-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA TEODORO CARVALHO (AUTOR)

GILPERES FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WILSON MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELDINA PEREIRA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020380-28.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de usucapião proposta por Gilperes Fernandes da Silva e sua 

esposa Sandra Maria Teodoro Carvalho contra Treze Construtora e 

Incorporadora Ltda., em que os autores requerem seja declarado por 

sentença a prescrição aquisitiva dos mesmos sobre os imóveis em 

questão. Designada audiência de conciliação, as partes (autores, ré e 

confinantes) compuseram acordo celebrado por meio da Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, apresentando-o nos autos 

homologação e consequente extinção do feito (ID 10296347). As 

Fazendas Públicas da União e do Estado de Mato Grosso, bem como o 

Ministério Público Estadual, intimados, manifestaram desinteresse na lide 

(ID's 10854280, 10936063 e 10936063). Quanto à Fazenda Pública 

Municipal, esta deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme 

certificado. Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o 

acordo formulado perante a Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(ID 10296437) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e 

julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após a certificação do trânsito em julgado, expeçam-se os competentes 

documentos e, em seguida, arquive-se com as cautelas legais. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037468-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA LAISA DA SILVA DOMINGUES OAB - MT15633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MARTINS JUNIOR (RÉU)

TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO OAB - 621.703.171-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Proceda a redistribuição do presente feito para o Juízo da 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca, pois a ação foi distribuída 

por dependência do processo de n. 1016697-17.2016.8.11.0041, em 

trâmite perante aquele Juízo. Intime-se. Cumpra-se imediatamente. 

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031348-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NASCIMENTO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Defiro o pedido contido em ID 11177383. Assim, intime-se a 

Requerida na pessoa de seu patrono para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, informe e comprove o cumprimento da tutela de urgência 

deferida em decisão de ID 10270293, sob pena de multa diária que majoro 

para o valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de 10 (dez) dias. De 

igual modo, cumpre-me ressaltar a possibilidade de aplicação da pena por 

cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC) 

e, por consequência, a fixação da multa prevista no §2º do artigo 77 do 

Código de Processo Civil, em caso de não cumprimento da determinação 

acima. No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada em ID 10270293. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de 

Justiça Plantonista Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032083-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN LUZI DE REZENDE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MENDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que a Requerente pretende, 

em sede de tutela de urgência, que seja fixado o valor de R$1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) referente ao aluguel do imóvel que alega ser 

proprietária na fração de 50% (cinquenta por cento). Ainda, requer 

também, o deferimento de tutela de urgência para que seja compelido o 

Requerido a lhe pagar o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor acima a ser fixado por este juízo, a partir do mês de novembro de 

2017. Feito o breve esclarecimento, verifico dos documentos que 

acompanharam a petição inicial a inexistência de qualquer laudo de 

avaliação de um Corretor Imobiliário e/ou de uma Imobiliária demonstrando 

ser o valor pretendido pela Requerente é compatível com o imóvel objeto 

dos autos. Assim, com base no art. 319, VI, do Código de Processo Civil, 

intime-se a Requerente para que traga aos autos 03 (três) laudo de 

avaliação do imóvel acerca do valor do aluguel, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. De igual 

modo, em observância aos artigos 9º e 10º, ambos do Código de 

Processo Civil e, considerando que a parte Requerente confessa em sua 

inicial que omitiu a informação perante o Cartório que confeccionou a 

Escritura Pública de Divórcio Consensual, intime-se a mesma para que se 

manifeste acerca da necessidade/interesse de anulação do referido 

documento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 1193878 Nr: 2673-64.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATEUS LTDA, HOSPITAL 

JARDIM CUIABA LTDA, LAPAT-ANATOMIA PATOLÓGICA E 

CITOPATOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB 

21325/O, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, 

e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1073200 Nr: 56724-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA AUTO POSTO LTDA, NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA, CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para que se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 934105 Nr: 51466-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DA SILVA RAMOS DELGADO, OI S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

para: 01) Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, tornando 

definitiva a tutela antecipada deferida em fls. 28/29; 02) Condenar a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação por danos morais sofridos pela Requerente, com a incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e 

correção monetária pelo índice INPC desde a prolação da presente; e, 03) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1055905 Nr: 49108-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINI FERREIRA LIBANIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do comprovante de depósito de fls. 69/72, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1076448 Nr: 58220-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:7725

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a requerida, por intermédio 

de seu patrono, para que, no prazo legal, justifique as provas e o que 

pretende comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1141494 Nr: 28061-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO QUINTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, MARIA ALICE MALHEIROS DALTRO - OAB:22.773, 

THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a requerida, por intermédio 

de seu patrono, para que, no prazo legal, justifique as provas e o que 

pretende comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 725456 Nr: 21184-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para promover o efetivo 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 885392 Nr: 20104-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DA SILVA MOURA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI - OAB:20946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO. - OAB:157.407, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 865117 Nr: 5688-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FREITAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:18648/O, RONALD SENNO ASSUNÇÃO - 

OAB:16.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B

 Impulsiono o feito para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do cumprimento da obrigação noticiada pelo 

requerido à fl. 116/116vº dos autos.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1245634 Nr: 19791-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AGROPECUARIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB 5297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 10 na integralidade, inclusive por Oficial de 

Justiça plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1261251 Nr: 24797-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANGEL SILVA FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO GONÇALVES DE JESUS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BILL STANLLEY MOURA 

GERALDO DA SILVA - OAB:MT/22.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 06 na integralidade, inclusive por Oficial de 

Justiça plantonista, se necessário.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 831660 Nr: 37309-95.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS MARINHO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT, sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realizar a 

perícia médica, que foi marcada pelo Dr. Ernani da S. Lara Neto Castrillon, 

a ser realizada na Av. Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, 3º andar, 

Edifício Saúde, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone: 65 2127-8657, 

na data de 20/02/2018 a partir das 08:30hrs por ordem de chegada. 

Observa-se que a parte deverá levar os exames complementares atuais 

e/ou da época do fato ocorrido, se houver.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 857424 Nr: 59661-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCE HALLEN BEZERRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realizar a 

perícia médica, que foi marcada pelo Dr. Ernani da S. Lara Neto Castrillon, 

a ser realizada na Av. Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, 3º andar, 
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Edifício Saúde, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone: 65 2127-8657, 

na data de 20/02/2018 a partir das 08:30hrs por ordem de chegada. 

Observa-se que a parte deverá levar os exames complementares atuais 

e/ou da época do fato ocorrido, se houver.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1066050 Nr: 53669-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON PINHEIRO NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Luciene Messias de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1225559 Nr: 13308-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONELSON BETTIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do pagamento da diligência, cumpra-se a decisão de fl. 10 na 

integralidade, inclusive por Oficial de Justiça plantonista, se necessário.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 828636 Nr: 34490-88.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES GODINHO DE MACEDO

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realizar a 

perícia médica, que foi marcada pelo Dr. Ernani da S. Lara Neto Castrillon, 

a ser realizada na Av. Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, 3º andar, 

Edifício Saúde, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone: 65 2127-8657, 

na data de 20/02/2018 a partir das 08:30hrs por ordem de chegada. 

Observa-se que a parte deverá levar os exames complementares atuais 

e/ou da época do fato ocorrido, se houver.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1036841 Nr: 39983-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEIRO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Luciene Messias de Brito

Esatagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1169471 Nr: 39932-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA CARLA MONTEIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

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

OAB:8.184-A

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Luciene Messias de Brito

 Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033682-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI OAB - MT18539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Jacob Correa Ferraz ajuizou a presente Ação de Obrigação de 

Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos já 

qualificados nos autos. O requerente sustenta ser consumidor de energia 

elétrica fornecida pela concessionária requerida, todavia, foi surpreendido 

com o valor abusivo da fatura referente ao mês de julho de 2017, face a 

existência de recuperação de consumo, equivalente a R$ 2.510,41 (dois 

mil e quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos). Alega que efetua 

o pagamento das faturas de energia elétrica religiosamente em dia e que a 

ré não apresentou o relatório da perícia técnica realizada no medidor de 

consumo de energia da sua residência. Objetiva, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n. 6/313031-7. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Emenda à inicial de id n. 10714583. 

Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 

10714583 e passo a apreciação do pedido de tutela de urgência. A tutela 

de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia através do documento de id n. 10546720 que demonstra que a 

fatura referente ao mês de julho do corrente ano encontra-se majorada, 

em razão de consumo de energia não faturado. O Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de 

que havendo suspeita de fraude cuja existência é discutida na via judicial, 

o corte de energia elétrica não pode servir como meio coercitivo à 

cobrança de débitos pretérito. Aliás, este é o entendimento adotado pela 

Jurisprudência pátria: AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO 
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COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS 

REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE APURADA PELA 

CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. 

RECURSO NÃO CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e 

pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de 

suposta fraude apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de 

medida tendente a forçar o consumidor a quitar valores apurados 

unilateralmente, sendo necessário, para tanto, a utilização do 

procedimento ordinário de cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que 

a pretensão da agravante também se revela ilegítima na medida em que "o 

corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

18/02/2009). (...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 

11089002387, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da 

Publicação no Diário: 10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência 

a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado 

de serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

que a concessionária requerida não suspenda o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora de n. 6/313031-7, tão somente em 

relação à fatura em questão. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento da presente, até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Defiro à parte Autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se 

refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do 

Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele em cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 19 de março de 2018, às 10:00 

horas, a ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ 

SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO 

NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035285-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Edvdar Rodrigues ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, ambos já qualificados nos autos. O requerente sustenta ser 

consumidor de energia elétrica fornecida pela concessionária requerida, 

todavia, foi surpreendido com o valor abusivo de uma fatura face a 

existência de recuperação de consumo, equivalente a R$ 3.025,86 (três 

mil e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Objetiva, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/351423-9. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Emenda à inicial de id n. 

10985714. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id 

n. 10985714 e passo a apreciação do pedido de tutela de urgência. A 

tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia através do documento de id n. 10784440 que demonstra a 

existência de uma cobrança majorada ao se comparar às demais faturas 

de energia elétrica da residência do autor, em razão de consumo de 

energia não faturado. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 

n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de que havendo suspeita de 

fraude cuja existência é discutida na via judicial, o corte de energia elétrica 

não pode servir como meio coercitivo à cobrança de débitos pretérito. 

Aliás, este é o entendimento adotado pela Jurisprudência pátria: AGRAVO 

INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRELIMINAR SUSCITADA DE 

OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS RECURSAIS REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE 

APURADA PELA CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO 

CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e pacífica do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de suposta fraude 

apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de medida tendente a 

forçar o consumidor a quitar valores apurados unilateralmente, sendo 

necessário, para tanto, a utilização do procedimento ordinário de 

cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que a pretensão da agravante 

também se revela ilegítima na medida em que "o corte configura 

constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito 

que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). 

(...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 11089002387, 

Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da Publicação no Diário: 

10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, haja vista que receber a notícia de corte no fornecimento de 

energia elétrica, por si só, causa ao requerente, sem dúvida alguma, 

prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é considerado um 

bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa 

humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, 

inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado de 

serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 300 

do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Diante 

do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

concessionária requerida não suspenda o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora de n. 6/351423-9, tão somente em 

relação à fatura em questão. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento da presente, até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Defiro à parte Autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se 

refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do 

Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei 
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ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele em cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 19 de março de 2018, às 10:30 

horas, a ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ 

SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO 

NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032780-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RDA COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGEM LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. RDA Comércio e Indústria de Ferragem Ltda - ME ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

com pedido de Tutela de Urgência em face de Telefônica Brasil S/A 

(VIVO), ambos já qualificados na inicial. A requerente relata que usufrui de 

plano empresarial denominado “Pós-Pago Nacional Smart Vivo Emp 120 Mb 

90 e Nacional Smart Vivo Emp 20gb 600”, com 13 (treze) linhas pós pagas 

de telefonia móvel, contratada junto a Requerida, , todavia, relata que há 

mais de 45 (quarenta e cinco) dias as linhas contempladas não 

conseguem realizar ligações para outras operadoras. Afirma que abriu 

diversos reclamações junto a empresa Requerida e perante Agência 

Nacional de Telecomunicações - ANATEL, todavia, o problema não foi 

resolvido. Requer, em sede de tutela de urgência, que a Requerida seja 

compelida a restabelecer o correto funcionamento das linhas telefônicas 

do plano empresarial contratado. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Emenda da inicial em ID 10862202. Relatado o necessário. 

Decido. Recebo a emenda da inicial contida em ID 10862202. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia nos documentos 

de ID n. 10401742, 10401761, 10401780 e 10401816, que demonstram a 

existência de relação jurídica entre as partes e as características 

mencionadas na inicial, bem como, nos diversos protocolos abertos 

perante a empresa Requerida (ID 10401904, ID 10401929 e ID 10401952) 

os quais, conforme informado na inicial, não foram atendidos e/ou 

solucionados. Por sua vez, o perigo de dano resta evidenciado através do 

abalo que a Requerente pode sofrer em razão de estar sendo privada de 

utilizar do serviço de telefonia contratado junta a Requerida, impedindo a 

Requerente de exercer suas atividades empresariais, caracterizando a 

urgência do pedido. De igual modo, não verifico perigo de irreversibilidade 

(art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a presente decisão 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como não 

causará danos à requerida Diante do exposto, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a Requerida restabeleça o 

regular funcionamento das linhas telefônicas comtempladas pelo plano 

empresarial contratado pela Requerente, possibilitando a realização de 

ligações para outras operadoras, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da presente, 

até o limite de 10 (dez) dias. Com base no artigo 334 e seu §5º, do Código 

de Processo Civil, em que pese a Requerente indicar seu desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 20 de março 

de 2017, às 09:00 horas, a ser realizada na Sala 06 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037424-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais, e precisa ser adequada. Não 

havendo pedido de gratuidade formulado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no processo a Guia de Recolhimento de Custas Processuais, 

acompanhada do respectivo comprovante pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do NCPC). 

Consigne-se, que as custas dos processos que tramitam no PJE-MT, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho 

de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal 

de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037560-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CAMPOS MOURA 01910146218 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Nesta Ação Indenizatória, a parte autora formula requerimento de 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Estado entende que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado 

de penúria da parte requerente o indeferimento do benefício deve ser 

imposto. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do 

CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando no feito o 

comprovante de Renda (cópia da última declaração de imposto de renda), 

ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004652-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802/O (ADVOGADO)

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

W B VEICULOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1004652-44.2017.8.11.0041(p) VISTOS, Ciente da decisão 

proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 

n.1013058-80.2017.8.11.000 (id.n.1466616), SUSPENDENDO os efeitos da 

decisão id.n. 10637066. Desta feita, devolvo os autos ao cartório para 

realização da audiência de conciliação designada para o dia 29 de 

JANEIRO de 2018, às 08H00 Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037789-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037789-17.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A Autora relata que moveu 

a Ação nº0052413-24.2011.811.0001 em desfavor da Requerida 

questionando os débitos relativos aos meses 05/2010, 06/2010, 09/2010, 

11/2010 e 01/2011. A ação foi julgada procedente e em relação aos 

débitos determinou que a Requerida refaturasse os meses sob a média 

real de consumo de 27m³ para o pagamento da parte Requerida. Destarte, 

relacionando a causa de pedir a indícios de descumprimento da ordem 

emanada por aquele juízo, o que, em tese, demonstra que a deve a parte 

Autora insurgir-se naquele juízo, e não através da propositura de outra 

ação. Ademais, esta claro que há muito tempo o faturamento da unidade 

da Requerente vem sendo apresentado de forma exacerbada, e não há 

nos autos prova de que o corte da água tem relação a fato novo, não 

apreciado naqueles autos, notadamente a única fatura juntada pela 

Requerente ter sido emitida com validade ainda para o mês 09/2016, não 

sendo crível que desde esse período a Reclamante está com o 

fornecimento de água suspenso. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido 

Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL esclarecer e comprovar 

que a causa de pedir não está ligada à ação nº0052413-24.2011.811.0001 

já julgada, justificando qual o motivo de não haver insurgência para o 

cumprimento/execução daquela ordem emanada, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. No mesmo ato, deve a parte Autora 

comprovar o trânsito em julgado daquela decisão e as razões reais do 

alegado corte no fornecimento de água em sua unidade. Com fulcro no art. 

98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

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

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

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos com urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016844-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN MAIA FIGUEIRA (RÉU)

IARA DA SILVA AMORIM (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022833-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPONFLEX (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

EDER LUCIANO SOUZA (RÉU)

ELISANGELA BARBOSA DE AGUIAR 09606456757 (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025911-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

 

PJe nº1025911-95.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu a parte 

Autora nos Id.11115541 informando do descumprimento da tutela de 

urgência deferida no Id.9770132, colacionando inclusive o boleto emitido 

no valor cobrado antes do deferimento da tutela. Contudo, a petição da Ré 

anexada ao Id.10357869 informa o cumprimento da medida, não havendo 

razão para desobediência da ordem proferida. Assim, visando garantir 

integralmente o principio do contraditório e ampla defesa, bem como 

subsidiar o juízo no sentido de embasar futura decisão coercitiva, entendo 

imprescindível oportunizar a Requerida que se manifeste acerca das 

manifestações da parte Autora identificadas acima (descumprimento da 

tutela deferida). Desta feita, INTIME-SE a Requerida para que no prazo de 

24h (vinte e quatro horas) se manifeste acerca do descumprimento da 

ordem proferida na decisão Id.9770132, sob de lhe ser aplicadas as 

sanções civis e penais cabíveis. Por derradeiro, com a contestação 

apresentada ao Id.10677195 e informação da parte Autora de que 

impugnará no prazo legal, dando-se por intimada, certifique-se em caso de 

decurso do prazo e voltem-me conclusos. Intimem-se. CUMPRA-SE COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA, INCLUSIVE EM PLANTÃO. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037761-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L H RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037761-49.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

juntar aos autos qualquer elemento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Na sequência, carece de provas do alegado ato ilegal 

praticado pela Requerida no tocante ao corte no fornecimento de água, luz 

e gás da Autora, uma vez que não é crível que tais elementos passem 

pelo mesmo condutor. Saliento que está havendo produção de comida pela 

Requerente, o que indica a existência de no mínimo água e gás, ao 

contrário do que alega a Requerente e se corrobora com os vídeos 

anexados aos Ids.11157602, 11157692 e 11157709. Além disso, o item 

4.2 do contrato de locação prevê que a obrigação pelo pagamento de tais 

serviços e tributos ficam ao encargo do locatário/Autor (Id.4894892 

pág.4), o que confronta com a alegação de que não existe relógio medidor 

de energia na loja do Autor. Desta feita, considerando as ponderações 

exaradas pelo próprio Autor, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para 

fim de: a) Juntar aos autos documentos que demonstrem não possuírem 

renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento (por ex. declaração imposto renda, CTPS etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com o art. 99, §2º, do CPC. b) Juntar 

elementos de prova de que houve de fato o corte do serviço prestado pela 

Requerida, inclusive como era realizado o pagamento de tais serviços com 

um mínimo de comprovante, sob pena de indeferimento do pedido de 

urgência. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037079-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRESLEY FRANCELINO DA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

GABRIEL SEELENT ZILKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA GRANDE COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037079-94.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

juntar aos autos qualquer elemento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Além disso, verifico que no contrato do Id.11056811 a 

parte Autora se compromete a contraprestação, cujo cumprimento integral 

não esta demonstrado nos autos (pagamento). Desta feita, considerando 

as ponderações exaradas pelo próprio Autor, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 do 

CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: a) Juntar aos autos documentos que 

demonstrem não possuírem renda suficiente para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento (por ex. declaração imposto 

renda, CTPS etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de acordo 

com o art. 99, §2º, do CPC. b) Juntar prova capaz de demonstrar o 

adimplemento integral da contraprestação imposta aos Autores 

(pagamento) na avença anexada ao Id.11056811, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037014-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA HOMEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037014-02.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

juntar aos autos qualquer elemento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Além disso, observo que o valor atribuído à causa não 

condiz com os preceitos estabelecidos no artigo 292 do CPC, devendo a 

parte explicar qual o critério utilizado para valorar a causa. Na sequência, 

deve a parte Autora esclarecer do que se trata a juntada do Id.11044976, 

bem como regularizar a representação processual, já que a procuração 

judicial do Id.11044970 está em nome próprio do representante legal da 

Autora, e não da titular do direito de agir. Desta feita, considerando as 

ponderações exaradas pelo próprio Autor, INTIME-SE a parte Requerente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE 

A INICIAL para fim de: a) Juntar aos autos documentos que demonstrem 

não possuírem renda suficiente para arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu sustento (por ex. declaração imposto renda, CTPS 

etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o art. 99, 

§2º, do CPC. b) Esclarecer qual o critério utilizado para atribuir o valor à 

causa, sob pena de indeferimento da inicial. c) Esclarecer qual a finalidade 

da juntada dos documentos do Id.11044976. d) Regularizar a 

representação processual do r.causídico, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 899074 Nr: 29100-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL GALVÃO DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 899074.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 197 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 191/195 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 195 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 197.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1147773 Nr: 30737-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PEDROSO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código – 1147773.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 155/156 manifestou concordância ao valor 
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depositado pela parte Requerida às fls. 143/145 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do NCPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 144 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 156.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do NCPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209011 Nr: 19661-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar acerca do mandado devolvido negativo de fls. 

210/211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 216735 Nr: 25478-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMTRAFO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATALB DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887505 Nr: 21604-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESIEL CARINHO DE FREITAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 887505.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 217 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 212/215 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 215 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 217.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920733 Nr: 43888-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, EDSON DIETER 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO WALDEMAR VIEIRA, 

LORENA DE LIMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SECUNDINO H. NETO - 

OAB:8883 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15433

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.152/173.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 89412 Nr: 10425-15.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASE BRASIL & CIA, CNH LATINO 

AMERICANA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA - OAB:11.472-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FORNES 

MATEUCCI - OAB:88084/SP, CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - OAB:168814, 

FLÁVIO LUIZ YARSHELL - OAB:88098, HELOISA DE ALMEIDA 

VASCONCELLOS ALVES - OAB:305.322 OAB/SP

 Certifico que ,encaminho intimação das partes para,no prazo legal, 

manifestarem acerca da proposta de honorarios periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 461748 Nr: 30585-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 835298 Nr: 40476-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILSON ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, OTÁVIO DE PAULA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, ROSÂNGELA RODRIGUES PANTALEÃO - 

OAB:6481

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 306/308, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885358 Nr: 20085-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, 

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DE TARSO GARCIA NUNES, SAULO 

DE TARSO GARCIA NUNES -ME, IDETE DE FATIMA LAMP NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067250 Nr: 54177-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO XAVIER DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código – 1067250.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 168 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 161/166 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do NCPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 166 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 168.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do NCPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108662 Nr: 14196-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código – 1108662

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 117/122 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do NCPC.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado às fls.121 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada as fls. 118 conforme 

acordado na avença.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

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

 Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1134927 Nr: 25040-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA, MAURO PITHAN, DANIELLA FERNANDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1148751 Nr: 31146-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODOMAR MARQUES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 1148751.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 152 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 145/150 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do NCPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 149 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 152.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do NCPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232417 Nr: 1783-14.2006.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO RIBEIRO, GUIDAMARIS BRAGA DINIZ 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR CARLOS A . MACIEL, MARILZA 

BRIZOLA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA DINIZ RIBEIRO - 

OAB:16.544, VICTOR LEÃO DE CAMPOS - OAB:17.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

ofício de fls. 182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 700263 Nr: 34886-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E 

CURSO MASTER - S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 
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OAB:12.144/MT, JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704480 Nr: 39179-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCKAR IND.E COM. DE EQUIP. ROD. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 715170 Nr: 9237-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, DANIELE 

FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 Processo Código nº 715170

Vistos,

Nesta Execução de sentença a parte exequente requer a busca de bens 

na Receita Federal, em nome da parte executada.

No entendimento pacificado no STJ, a expedição de ofício à Receita 

Federal em busca de bens, só é admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos, que o 

exequente esgotou todos os meios de diligências extrajudiciais disponíveis 

para localizar bens do executado, o que não se enquadra neste caso, por 

não haver demonstração nos autos das medidas empreendidas pelo 

exequente com tal finalidade.

Diante do exposto, não havendo esgotado os meios tradicionais de 

satisfação do débito, indefiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 

227/229, determino que se proceda a penhora de bens na sede da 

empresa embargante/executada de tantos bens quantos bastem para 

garantia o valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme preconiza o artigo 833 do CPC/2015.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 841262 Nr: 45533-22.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AVANCE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.388/420.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1024992 Nr: 34309-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 1024992.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 185 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 180/183 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 183 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 185.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1031098 Nr: 37309-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CORREA DA SILVA MELLO, 

MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058900 Nr: 50449-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL SILVA MARQUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 1058900.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 154 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 149/152 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 152 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 154.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.
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YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1060591 Nr: 51290-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN RODRIGUES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Código – 1060591.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 130 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 126/128 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 127 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 130.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103368 Nr: 11883-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código – 1103368.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 174 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 167/172 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 171 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 174.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115870 Nr: 16960-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar nos autos acerca do mandado devolvido 

negativo de fls. 38/39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123271 Nr: 20153-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO ALVES ELEUTÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, GELSON FÁBIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123271 Nr: 20153-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO ALVES ELEUTÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, GELSON FÁBIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128604 Nr: 22451-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CANDIDO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE 

SENA - OAB:12.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1128604

Vistos,

A parte Executada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação 

de impugnação à penhora Bacenjud realizada às fls. 36/38, conforme 

relata o teor da certidão lavrada as folhas 51.

Em manifestação o exequente, requer o levantamento do valor penhorado.

Diante do exposto, considerando o teor da certidão de folhas 51, defiro o 

pedido do exequente formulado as folhas 46, expeça-se Alvará em seu 

favor, para levantamento do valor penhorado às fls. 36/38, com os 

rendimentos do período, na conta bancária indicada nos autos (fls. 46.

A seguir, intime-se a parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o normal andamento desta execução, indicando nos autos bens 

de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sob pena de extinção nos 

termos do que dispõe o artigo 485, III e §1º, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1159043 Nr: 35531-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA PAULA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.141/150.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172910 Nr: 41275-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Código – 1172910.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 140 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 132/138 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 137 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 140.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 406222 Nr: 38424-93.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTÍNUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE FREITAS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar nos autos acerca do mandado devolvido 

negativo de fls. 435/436.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710471 Nr: 3431-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPOM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TONHETTI DE PAULA 

LIMA - OAB:196572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - 

OAB:8926/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar nos autos acerca do mandado devolvido 

negativo de fls. 198/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 751612 Nr: 3381-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772146 Nr: 25242-35.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA DE FATIMA DE DEUS ROSA, EUNICE DE 

DEUS ROSA, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE RIZZIECOELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/ 24.549, EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102 MT, JÁCO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 Código – 772146

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 304/305 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do NCPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS S/A, conforme estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 851119 Nr: 54104-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODYR MAX NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte REQUERIDA 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e GOLD DELOS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pagar à parte Requerente 

ODIR MAX NETO:1)R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais 

de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção 

monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de 

danos morais;2)Danos emergentes, correspondente ao reembolso das 

despesas com o imóvel locado, no período compreendido entre de 

JUNHO/2013 A MAIO/2014, multiplicado pelo número de meses 

correspondente ao tempo de atraso na entrega da unidade, acrescido de 

juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. 

3)A restituição na forma simples, dos valores comprovadamente pagos a 

título de “juros na fase de construção/obra”, eventualmente cobrados no 

período posterior a JUNHO/2013, acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC) a partir do desembolso, a ser apurado na fase 

de liquidação de sentença, mediante a juntada dos respectivos 

comprovantes de pagamento; 4)A restituição EM DOBRO, dos valores 
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comprovadamente pagos a título de “CM REPASSE NA PLANTA e 

“Inadimplência Repasse na Planta”, acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC) a partir do desembolso, a ser apurado na fase 

de liquidação de sentença, mediante a juntada dos respectivos 

comprovantes de pagamento; 5)Determino ainda que a parte Requerida no 

prazo de 05 (cinco) dias promova a exclusão dos dados parte Autora dos 

anais de proteção ao crédito (fl.287), sob pena de multa diária que fixo em 

R$500,00 (quinhentos reais).Condeno ainda a Requerida, ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação 

contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885358 Nr: 20085-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, 

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DE TARSO GARCIA NUNES, SAULO 

DE TARSO GARCIA NUNES -ME, IDETE DE FATIMA LAMP NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, bem como sobre a carta precatória 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887494 Nr: 21595-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.106/107.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 888702 Nr: 22377-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código – 888702.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 197 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 190/195 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 194 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 197.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932183 Nr: 50495-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID PAULA MOURA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES - OAB:17574

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 05/02/2017, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço: Rua: 24 de outubro, Nº 875, sala 

08, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932183 Nr: 50495-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID PAULA MOURA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES - OAB:17574

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – 

DPVAT, que as provas colacionadas nos autos, não são insuficientes 

para o julgamento da lide, sendo imprescindível a apuração da existência 

de incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia médica.

Dessa forma, diante do pedido de pericia formulado pela requerente, por 

força do que dispõe o art. 95, do CPC, sendo esta beneficiária da 

gratuidade da Justiça, os honorários periciais deverão ser custeados pela 

parte contrária, se sucumbente, ou pelo Estado, nos termos do que dispõe 

o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nomeio nestes autos, como Perito Judicial o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, cadastrado junto ao banco de dados de Peritos do TJ/MT, 

podendo ser encontrado na Rua Major Gama, nº 675, Bairro Centro Sul, 

CEP: 78020-170 - Cuiabá-MT ou pelos Telefones nº (65) 2127-8022 ou 

99631-9747, E-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, para realizar pericia 

na parte requerente, independente de compromisso, sob a fé de seu grau.

.

Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ, nº 232, de 13/17/2016, arbitro 

os honorários Periciais no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 

reputando como compatíveis com a o trabalho a ser desenvolvido.

Intime-se o perito da presente nomeação, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, consignando, que em sendo a resposta 

positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando o local da 

realização da pericia, com antecedência mínima de 30 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Consigne-se, que o laudo pericial 

deverá ser apresentado em Juízo, 30 (trinta) dias, após início dos 

trabalhos. Em caso de resposta negativa, voltem-me os autos conclusos.

Aceitando o perito o encargo e agendada a data da pericia, intimem-se as 

partes, certificando-se a ocorrência nos autos.

Apresentado o laudo e decorrido o prazo e das partes e dos Assistentes 

Técnicos (art. 477 do CPC), voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952147 Nr: 1036-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código – 952147.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 149 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 141/144 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 144 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 149.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 955119 Nr: 2682-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

"GESC"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA DA SILVA & SILVA LTDA - ME, 

BIRENICE CORRÊA DA SILVA, VIVIANE MARIA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:34726-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar nos autos acerca do mandado devolvido 

negativo de fls. 142/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 977923 Nr: 12976-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORDEIRO E SILVA, CLARINDA DE 

OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11.393/MT, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19194 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088228 Nr: 5313-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO LEÃO LORENZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BALLEN ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103901 Nr: 12092-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVM, LUCIANNE MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código – 1103901.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 198 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 190/196 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 195 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 198.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115872 Nr: 16961-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO MENDES BARRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar nos autos acerca do mandado devolvido 

negativo de fls. 44/45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1140296 Nr: 27530-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código – 1140296.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 148 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 143/147 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls. 144 e 146 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 148.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1152522 Nr: 32815-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 13.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172072 Nr: 41038-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls. 102/104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 458788 Nr: 28589-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA OPPELT CAMPONOGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 270/275.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770212 Nr: 23216-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOME YOKOTO SHIMIZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE BARROS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilsimara A Barreto Camacho - 

OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 Código: 770212

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 05(cinco) 

dias, querendo, especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 425958 Nr: 9075-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZALPINO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL FACTORING & FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 425958

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, indicando 

bens de propriedade da executada, passíveis de constrição, a fim de 

viabilizar o prosseguimento desta execução, no prazo de 05(cinco) dias.

Registre-se que a ordem de penhora no rosto dos autos do processo 

código nº 242252, em trâmite na 4ª Vara de Direito Bancário (fls. 66) não 

restou perfectibilizada em face da informação de extinção daqueles autos 

(fls. 87).

 Outrossim, igualmente de relevo ratificar neste decisum, que a executada 

é revel, portanto, desnecessária a sua intimação pessoal, fluindo contra 

ela os prazos a partir da publicação dos atos na imprensa oficial.

 Por fim, renumere-se o feito, a partir das fls. 86.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 440026 Nr: 16828-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPOMAT - ASSOCIAÇÃO DOS POSTOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOROTHY ELIZA ZANOTTO, CLAUDIO 

ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 440026

Vistos, etc.

Sobre o pedido de fls. 167/193, manifeste-se a parte exequente, em 

05(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788951 Nr: 42947-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RIQUETTI TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela 

Autora ALLIANZ SEGUROS S/A, para o fim de CONDENAR a Requerida A. 

RIQUETI TRANSPORTES ME à ressarcir ao Autor o valor de R$ 17.024,03 

(dezessete mil, vinte e quatro reais e três centavos), acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do 

desembolso. CONDENO o Requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% 

do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Novo Código de Processo 

Civil).Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 
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15 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 881595 Nr: 17764-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635, ESLY GERALDO PINHEIRO - OAB:16549/MT, SERGIO 

HENRIQUE CASO - OAB:OAB/MT 6238 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 351/357, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autora) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 71441 Nr: 5877-44.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., Pedro Paulo Figueiró

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MUGGIATI DOS 

SANTOS - OAB:21461/PR, CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - 

OAB:10515/PR, FABIOLA POLATTI CORDEIRO - OAB:21515/PR, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, TARCISIO 

ARAUJO KROETZ - OAB:17515/PR

 Código: 714441

 Vistos, etc.

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não 

havendo preliminares para análise, dou o processo por saneado.

Fixo como pontos controvertidos da demanda principal, a existência ou 

não de relação comercial entre as partes; a validade/exigibilidade ou não 

dos títulos descritos às fls. 07 (boletos bancários).

Em observância ao princípio da Cooperação (art. 6º, 7º, 10º e §1º do 

artigo 357 do CPC), INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias:

 Informarem se há outros pontos controvertidos em matéria de fato que 

necessitem de dilação probatória, explicitando de forma individualizada e 

fundamentada acerca da relação de tais provas com os fatos 

controvertidos a serem elucidados, sob pena de indeferimento, mormente 

porque a matéria tratada nesta lide é de direito.

Nesse contexto e no mesmo prazo supra indicado, cabe às partes, 

especificarem quais provas ainda pretendem produzir, se entenderem 

necessário, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida 

e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a 

prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e necessidade 

(art. 357, II, CPC).

Após, voltem-se os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 235602 Nr: 4676-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO AUGUSTO M. CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 Código: 235602

 Vistos, etc.

Às fls. 298/300 pugna o executado pela anulação do Auto de Avaliação 

lavrado as fls. 293, por estar o referido ato eivado de vício material e 

formal.

 Do exame do mandado expedido as fls. 284, constata-se que o endereço 

indicado para a realização da diligência não corresponde ao endereço do 

imóvel penhorado as fls. 274, conforme se verifica na certidão de 

matrícula do referido bem (fls. 281/283).

Deste modo, declaro nulo o expediente de fls. 293.

Outrossim, compulsando detidamente estes autos, extrai-se que o imóvel 

penhorado as fls. 274 não pertence mais ao executado (fls. 281/283), 

motivo pelo qual a Serventia Registral não averbou a penhora na matrícula 

do bem, de acordo com a informação de fls. 279.

Deste modo, intime-se o exequente para os requerimentos que entender 

de direito, no prazo de 05(vinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 07 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804587 Nr: 11051-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:13713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Código: 804587

Vistos, etc.

A requerida GOLD YELLOW e demais empresas do grupo PDG, pretende 

as fls. 682/688 a extinção desta demanda, argumentando para tanto que 

está em processo de recuperação judicial. Alternativamente, pugna pela 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na 

Lei nº 11.101/2005.

Instada a Autora a se manifestar, pugnou pelo indeferimento do pedido 

(fls. 716/720).

Sem maiores delongas, com base no disposto no art. 6º, da Lei nº 

11.101/05, INDEFIRO o pedido de extinção desta execução, pois a norma 

prevê a suspensão das execuções, não sua extinção, in verbis:

 “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.” (Grifei)

Aguarde-se o término da suspensão determinada as fls. 681. Após o 

decurso do prazo estabelecido, cumpra-se integralmente os comandos 

insertos no referido decisum.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 807040 Nr: 13514-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVEL AUTO MOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

VALERIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 807040

Vistos, etc.

As fls. 79/80, pugna o exequente pela desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa executada, para direcionar a execução à pessoa 
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física da sócia proprietária.

In casu, considerando se tratar de micro empresa individual, sem 

formação de sociedade, não há separação entre o patrimônio do 

empresário e da firma, respondendo o sócio ilimitadamente.

Sobre o tema leciona Rubens Requião:

 “De acordo com a Lei 9.841/99, considera-se microempresa a pessoa 

jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta igual ou inferior 

a R$244.000,00. A firma individual (hoje denominada firma mercantil 

individual pela Lei 8.934/94, art. 32, II, a), do empresário individual, 

registrada no Registro do Comércio, atualmente Registro Público das 

Empresas Mercantis, chama-se também de empresa individual e 

empresário, pelo Código Civil. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

explicou muito bem que o comerciante singular, vale dizer, o empresário 

individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens 

pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A 

transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do 

direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda (Ap. Cív. 

8.447/Lajes, in. Bol. Jur. ADCOAS, nº 18.878/73). (REQUIÃO, Rubens, in 

"Curso de Direito Comercial", vol. I, 25ª ed., Saraiva: São Paulo, 2003, p. 34 

e 78).” (GRIFEI) .

Portanto, inexiste óbice para que a penhora recaia sobre os bens da 

pessoa física que representa a firma individual, razão pela qual DEFIRO o 

pedido de fls. 83/86.

 Promova-se a inclusão de MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO, no polo passivo 

da demanda.

 Após, voltem-me conclusos para pesquisas de patrimônio da devedora 

junto aos convênios Bacenjud e Renajud.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 901402 Nr: 30879-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SANTOS AVILA, ELIANA PEREIRA REIS AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, GOLD BLACK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104-A, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 (...)Nesse contexto, com espeque no artigo 6º, §1º da Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas (Lei nº. 11.101/2005), INDEFIRO os referidos 

pedidos, determinando o prosseguimento desta demanda.E 

prosseguimento da demanda, INDEFIRO o pedido de citação por edital da 

requerida ADVANCE, formulado as fls. 303, eis que a referida requerida 

foi devidamente citada as fls. 222, apresentando sua contestação e 

documentos as fls. 256/295, noticiando por oportuno, que foi incorporada 

pela empresa GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.Deste modo, 

retifique a secretaria deste Juízo o polo passivo da demanda, substituindo 

a requerida ADVANCE pela empresa que a incorporou, supra 

indicada.Outrossim, visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for 

o caso, o julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º e 10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para 

em 05(cinco) dias, querendo: a) Especificarem quais provas ainda 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar 

com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127580 Nr: 21996-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico que encaminho intimação das partes para se manifestar sobre o 

laudo pericial às fls. 109/115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1155320 Nr: 34048-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR JOSE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 158/163.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1173987 Nr: 41737-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA SCHINEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZETE RODRIGUES FEITOSA - 

OAB:21762/PR

 Código: 1173987

 Vistos, etc.

Cediço que a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do 

mandato, nos termos do artigo 682, II do Código Civil.

Deste modo, intime-se o subscritor da petição de fls. 184/185 para 

regularizar a representação processual de sua constituinte, no prazo de 

15(quinze) dias (CPC, art. 76).

Após, intime-se a requerida para manifestação acerca do pleito de 

habilitação, no prazo de 05(cinco) dias (CPC, art. 690).

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para decidir o 

incidente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13993 Nr: 10379-94.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VICTOR COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jenezerlau dos Santos 

- OAB:3613-B, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:203049/SP

 Código: 13993

 Vistos, etc.
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Compulsando detidamente estes autos, constata-se que a certidão de 

imóvel apresentada as fls. 236, não se refere ao imóvel penhorado nestes 

autos, conforme se vê as fls. 100 e certidão de fls. 88.

Portanto, intime-se o exequente para apresentar a certidão de matrícula 

atualizada relativa ao imóvel penhorado nestes autos, no prazo de 

05(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 216901 Nr: 25631-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VICTOR COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI - 

OAB:4647

 OAB/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O

 Código: 216901

Vistos, etc.

Em razão do silêncio das partes, e ainda em face da quitação do débito 

verificada as fls. 132, presume-se quitada a dívida relativa aos honorários 

advocatícios perseguida nesta execução de título judicial.

Ante o exposto, estando quitado o débito perseguido nesta demanda, nos 

termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTA esta 

EXECUÇÃO.

Custas finais, se existentes, pelo executado/embargante.

Transitada em julgado e inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349007 Nr: 19263-34.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para se manifestarem 

quanto ao laudo pericial às fls. 242/248.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 367063 Nr: 5198-97.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 201/207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784223 Nr: 38017-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA SCHINEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA-COOPERATIVA DE 

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - OAB:21762/PR, 

ricardo emir buratti - OAB:47395-PR

 Código: 784223

 Vistos, etc.

Cediço que a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do 

mandato, nos termos do artigo 682, II do Código Civil.

Deste modo, intime-se o subscritor da petição de fls. 215/216 para 

regularizar a representação processual de sua constituinte, no prazo de 

15(quinze) dias (CPC, art. 76).

Após, intime-se a requerida para manifestação acerca do pleito de 

habilitação, no prazo de 05(cinco) dias (CPC, art. 690).

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para decidir o 

incidente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802027 Nr: 8485-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMICRON FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 802027

Vistos, etc.

A executada, devidamente citada, não pagou o débito, tampouco ofereceu 

resposta, igualmente não constituiu advogado nos autos, o que inviabilizou 

o cumprimento da decisão de fls. 68.

Deste modo, sendo o devedor revel, desnecessária a sua intimação 

pessoal, pois os prazos contra ele fluem a partir da data da publicação 

dos atos decisórios na imprensa oficial, conforme dicção do artigo 346 do 

CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: REVELIA - Execução - Citação pessoal - Executado que não 

comparece nem constitui procurador nos autos - Penhora “on line” - 

Pedido de levantamento do valor pelo exequente - Exigência de intimação 

pessoal do executado -Impossibilidade - Prazos que correm 

independentemente de intimação Inteligência dos arts. 322 e 598 do Código 

de Processo Civil: Verificando-se, no processo de execução, a revelia do 

executado citado pessoalmente, que não comparece nem constitui 

procurador nos autos, a ele aplica-se a regra do art.322 do Código de 

Processo Civil, por força do art. 598 do mesmo diploma, não sendo devida 

a exigência, pelo magistrado, a fim de permitir o levantamento pelo 

exequente, de prévia intimação pessoal do executado acerca da 

realização de penhora “on line”, uma vez que, em razão da revelia, os 

prazos contra ele correm, independentemente de intimação. (TJ/SP, 

Agravo de Instrumento nº 2107952-82.2015.8.26.0000, 13ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. em 15/07/2015, V.U.).”

Outrossim, INDEFIRO o pedido de fls. 63, eis que as cooperativas de 

crédito estão incluídas no convênio BACENJUD.

Deste modo, intime-se a exequente para indicar bens de propriedade da 

devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 07 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 819687 Nr: 25958-28.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY, BARBARA 

BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA, FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY 

DA SILVA, MILTON ALEXANDRE DA SILVA, MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LUIZ FELLIPE 

FERREIRA PICCINI, LONTANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - 

OAB:6125-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

WILSON FARIAS DO REGO - OAB:16484

 Código: 819687 Vistos,etc.Em face do teor da certidão de fls. 375, 

reconheço a REVELIA da requerida RODOGRANDE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA.Instadas as partes a apresentarem as provas que 

pretendem produzir, a Autora pugnou pela produção de prova testemunhal 

(fls. 270); a requerida LONTANO, a seu turno, pretende a produzir prova 

testemunhal e pericial (fls. 271); a denunciada a lide pugnou pela produção 

de prova documental (fls. 314); silenciando a respeito das provas a 

requerida RODOGRANDE.Decido.Do exame do conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. A prova pericial 

requestada pela requerida se mostra inócua, diante do longo tempo já 

decorrido da ocorrência dos fatos. Ademais, já foi realizada a perícia no 

local do acidente, logo após a sua ocorrência, conforme laudo acostado 

as fls. 119/129.No que tange à produção de prova testemunhal, igualmente 

não se mostram úteis ao processo, mormente em face da ausência de 

testemunhas visuais. Com efeito, o julgador é o destinatário final das 

provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio 

convencimento. Nesse sentido:“(...).Destarte, a prova documental 

colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita 

compreensão e deslinda da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção 

das provas requeridas.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os 

autos conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 14 de 

dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 870879 Nr: 10739-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVANI MARNES PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 200/205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 877550 Nr: 15156-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, NILTON 

CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI COMERCIO SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, BMC BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE 

MÁQUINAS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALADY CARNEIRO DA 

SILVA - OAB:9840/MT, Aurelio Franco de Camargo - OAB:SP256829, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111, DANIELE YUKIE 

FUKUI - OAB:13.589/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, Frederico 

Prado Lopes - OAB:SP143263, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Desse modo, ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados pela Autora para ratificar a tutela concedida às fls. 77/78, 

reconhecendo como devido somente o valor por ela depositado - 

R$16.008,10 (dezesseis mil oito reais e dez centavos) - referentes à 1/3 

da despesa do conserto da escavadeira, dando-lhe plena e geral 

quitação, e autorizo o levantamento do depósito pela 1ª Requerida Marconi 

Comércio e Representações Ltda. CONDENO as Requeridas ao pagamento 

de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de DANOS MORAIS, acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir da inscrição do seu nome no SERASA e 

correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do 

STJ), em favor da Autora.CONDENO, por fim, as Requeridas, ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no equivalente a 20% do valor da condenação (artigo 85, §2º 

do Novo Código de Processo Civil). Preclusa a via recursal, inexistindo 

ulteriores deliberações, certifique-se, intimem-se as partes nos termos do 

artigo 523 do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 926638 Nr: 47463-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN ANGELO CRUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerido para no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar acerca das fls. 98.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1034393 Nr: 38825-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para ciência dos trabalhos 

periciais a ser realizado na Unidade consumidora do imóvel 3624838, no 

endereço Rua E, nº 18 Quadra 16, Bairro Vila Pirineu – Várzea 

Grande-MT. na data 08 de fevereiro de 2018, no horário das 14:00h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1038114 Nr: 40634-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR SOUZA SANTOS, LUCIA NERES MARQUES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ VALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002/A
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 Código: 1038114

Vistos etc.

Os Autores, irresignados com o valor proposto pelo expert a título de 

honorários periciais, pugna por sua redução (fls. 198/199).

Instado a se manifestar, o expert manteve o valor sugerido a título de 

honorários.

Decido.

Cediço que a matéria afeta aos honorários periciais se inclui dentre 

aquelas sujeitas ao prudente arbítrio do magistrado.

E para a fixação dos honorários periciais, o julgador deve considerar a 

complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo 

exigido para a sua execução, além da condição financeira da parte, tudo 

em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

 In casu, tenho que o valor arbitrado a título de honorários revela-se 

excessivo, mormente em face do valor da causa.

Deste modo, ARBITRO os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), quantia que entendo proporcional e razoável, além de 

não destoar do patamar estabelecido em perícias da mesma natureza.

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita os honorários fixados, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Em caso positivo, depositem os Requerentes integralmente o valor dos 

honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50% 

(cinquenta por cento) do depósito, no início dos trabalhos.

Na sequência, agende-se com o expert a data de início dos trabalhos, 

intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos autos.

Em caso negativo, voltem-me os autos conclusos com brevidade, para 

substituição do perito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094181 Nr: 8027-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 147/153. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129529 Nr: 22830-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FELICIANO DA ROSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 120/128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164020 Nr: 37561-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Código: 1164020 Vistos, etc.Instadas as partes a apresentarem as 

provas que pretendem produzir, o Autor pugnou pela produção de prova 

pericial (fls. 181); e a requerida, a seu turno, pleiteia pela produção de 

prova oral e testemunhal (fls. 182).Decido.Do exame do conjunto 

probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber 

julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. A prova 

pericial requestada pelo Autor, que inclusive fora determinada na decisão 

inicial (fls. 39/41), se revela inócua, diante da ausência de hidrômetro, 

questão incontroversa nos autos.No que tange à prova oral e testemunhal 

requestada pela requerida, a sua produção igualmente não se mostra útil 

ao processo, considerando se tratar de matéria de direito.Com efeito, o 

julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o 

necessário à formação do próprio convencimento. Nesse 

sentido:“(...).Destarte, a prova documental colacionada aos autos 

mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinda da 

questão, razão pela qual INDEFIRO a produção das provas 

requeridas.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 07 de 

dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1173475 Nr: 41497-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC DA COSTA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Código: 1173475

Vistos, etc.

De proêmio, impende esclarecer que a especialidade na Medicina, embora 

determine um maior conhecimento na área designada, não impede que o 

médico, que não detenha a especialidade, realize a perícia.

Todavia, em face da discordância da parte Autora, com a profissional 

médica nomeada por este Juízo, hei por bem DESTITUÍ-LA do encargo, 

para em seu lugar nomear o DR. REINALDO PRESTES NETO, cadastrado 

junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, pode ser encontrado 

na Alameda Aripuanã, nº 88, Alphaville Cuiabá II, CEP. 78061-412, 

Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3028-1039 (res.), 65 3051-2250 

(consultório), ou 65 8117-0025, para realizar a perícia sob a fé de seu 

grau.

Intime-se o Perito acima nomeado para no prazo de 05(cinco) dias, dizer 

se aceita o encargo, bem como os honorários já fixados na decisão de fls. 

113/115, cujo cumprimento integral ora determino.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10406 Nr: 11268-48.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACHIM JUNGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ítalo Rodrigues da Cunha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, DR. JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4699

 Código: 10406

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fls.134.

Intime-se o exequente para que apresente nos autos o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo 05 dias.

 Após, expeça-se Carta Precatória, para a venda judicial do bem imóvel 

penhorado.

Outrossim, havendo credor concorrente, deve este ser cientificado da 

alienação judicial, com pelo menos 05(cinco) dias de antecedência, a teor 
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do disposto no artigo 889, inciso V, do CPC (R-02 da matrícula 1.014).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 29636 Nr: 6983-80.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENÉIA 

BRANDÃO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS 

- OAB:4682-A/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - 

OAB:5.433/MT

 Código: 29636

Vistos, etc.

Antes de iniciar o processo expropriatório do bem penhorado nestes 

autos, indispensável nova avaliação, considerando que o auto de fls. 

115/116 indica que a avaliação do imóvel foi realizada em 17/09/2007.

Deste modo, renove-se o ato. Expeça-se carta precatória para este fim.

 O oficial de Justiça encarregado da diligência deverá observar os termos 

do art. 872 do CPC, devendo constar no laudo através de qual meio foi 

possível chegar ao valor final.

Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo comum de 05(cinco) dias, ocasião em que o exequente deverá 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito.

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Outrossim, a vista da certidão de fls. 305/306, constata-se que a penhora 

não foi averbada na matrícula do bem. Providencie a exequente o registro 

da constrição, comprovando-se nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 365405 Nr: 3393-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BENEDITO LEOCADIO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6551-A, ANA 

PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, DANIEL HERANI LOPES - 

OAB:143950-RJ, LAMARTINE MACIEL DE GODOY - OAB:12245

 Código: 365405

Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido de desconsideração da personalidade Jurídica 

aviado pelo exequente as fls. 160/161, traga o credor a certidão 

simplificada da empresa executada, a ser obtida na Junta Comercial, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 07 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373123 Nr: 9467-82.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA MELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402825 Nr: 34931-11.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKIELI DOMINGOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 174/179.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737800 Nr: 34321-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

PAULO MENDONÇA INACIO CARDOSO, MANOEL CANDIDO DE AGUIAR, 

DANI MARINHO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, JOSÉ CLAUDIO DE AGUIAR MARINHO - 

OAB:OAB/PE 39.590, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, Rycher Araújo Soares - 

OAB:20.061

 Código: 737800Vistos, etc.A contestação apresentada as fls. 145/154 é 

tempestiva, considerando os termos da decisão de fls. 139/140, onde 

restou consignado que o prazo de resposta ainda não havia se escoado 

nestes autos, razão pela qual torno sem efeito a certidão lançada as fls. 

138.Instadas as partes a apresentarem as provas que pretendem 

produzir, apenas a parte Autora pugnou pela produção de prova oral e 

testemunhal (fls. 157/159), silenciando a respeito a parte requerida (fls. 

161).Decido.Do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que 

este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória. Com efeito, o julgador é o destinatário 

final das provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do 

próprio convencimento. Nesse sentido:“(...).Destarte, a prova documental 

colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita 

compreensão e deslinda da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção 

da prova requerida pela parte Autora.Retifique-se a autuação conforme já 

determinado na decisão de fls. 139/140 e após, o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 783889 Nr: 37656-65.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ERMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784366 Nr: 38163-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMARA ANJOS FERREIRA, JARDSON 

FERREIRA BARBOSA, WILHAMIS BENEDITO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 784366

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de desbloqueio de penhora realizada via BACENJUD, 

no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), aviado pela executada SOLIMARA 

ANJOS FERREIRA, às fls. 81/83, argumentando que o bloqueio de 

numerários havido em sua conta bancária recaiu sobre verba oriunda de 

pagamento de pensão alimentícia pertencente a seus filhos menores. 

Juntou documentos (fls. 84/90).

DECIDO.

À vista dos documentos de fls. 84/90, verifico assistir razão à executada.

Com efeito, a devedora demonstrou documentalmente que o bloqueio 

recaiu em parte de depósito havido em sua conta-poupança, que se trata 

de verba alimentar, mais precisamente de pensão alimentícia dos filhos 

menores, verba reconhecidamente impenhorável, conforme dicção do 

artigo 833, inciso IV, do CPC.

Deste modo, sem maiores delongas DEFIRO o pedido de desbloqueio.

In casu, considerando que o valor bloqueado já foi transferido para a 

Conta Única do TJ/MT, expeça-se Alvará em favor da executada, do valor 

supramencionado e eventuais consectários legais, para crédito na conta 

bancária indicada as fls. 85.

 Outrossim, no que tange ao valor bloqueado as fls. 79 verso, 

considerando a ausência de manifestação do executado Jardson Ferreira 

Barbosa, desde já defiro a liberação do referido valor em favor da 

exequente, mediante a expedição de alvará.

Após, intime-se a exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804587 Nr: 11051-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:13713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Código: 804587

Vistos, etc.

A requerida GOLD YELLOW e demais empresas do grupo PDG, pretende 

as fls. 682/688 a extinção desta demanda, argumentando para tanto que 

está em processo de recuperação judicial. Alternativamente, pugna pela 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na 

Lei nº 11.101/2005.

Instada a Autora a se manifestar, pugnou pelo indeferimento do pedido 

(fls. 716/720).

Sem maiores delongas, com base no disposto no art. 6º, da Lei nº 

11.101/05, INDEFIRO o pedido de extinção desta execução, pois a norma 

prevê a suspensão das execuções, não sua extinção, in verbis:

 “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.” (Grifei)

Aguarde-se o término da suspensão determinada as fls. 681. Após o 

decurso do prazo estabelecido, cumpra-se integralmente os comandos 

insertos no referido decisum.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 818912 Nr: 25202-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO JOSÉ DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGP CRÉDITOS, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720-B, CARLA CRISTINA RIBEIRO - OAB:209844, 

GEISSER KARINE DOS SANTOS PADILHA - OAB:214318, MÁRCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAYRA LANDER REGASSO 

RESCHKE - OAB:22293/O

 Código: 818912

 Vistos, etc.

Intime-se o executado/requerente para depósito do saldo remanescente, 

no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de constrição forçada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 828911 Nr: 34756-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA SCHINEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA-COOPERATIVA DE 

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTEL RAMOS - 

OAB:31205/PR, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - OAB:21762/PR, RAYSA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 47.395

 Código: 828911

 Vistos, etc.

Cediço que a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do 

mandato, nos termos do artigo 682, II do Código Civil.

Deste modo, intime-se o subscritor da petição de fls. 234/235 para 

regularizar a representação processual de sua constituinte, no prazo de 

15(quinze) dias (CPC, art. 76).

Após, intime-se a requerida para manifestação acerca do pleito de 

habilitação, no prazo de 05(cinco) dias (CPC, art. 690).

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para decidir o 

incidente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 848408 Nr: 51761-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO CANDIDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT
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 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 882660 Nr: 18381-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. I. ESTIGARRIBIA COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO - EPP, FELIPE IDALGO 

ESTIGARRIBIA, ESPÓLIO DE AFRÂNIO ESTIGARRIBIA, FLAIZA IDALGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RENATO ALVES DA SILVA - OAB:14850/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 882660

 Vistos, etc.

A priori, certifique a secretaria deste Juízo se houve interposição de 

embargos pelos executados.

Em caso negativo, desde já DEFIRO o pedido de fls. 126. Expeça-se carta 

precatória para a venda judicial do bem penhorado neste processo.

Outrossim, à vista da certidão de fls. 136/152, extrai-se que a constrição 

efetivada as fls. 123 não foi averbada na matrícula do bem, providência 

que compete à exequente. Intime-se para este fim, conforme dispõe o 

artigo 844 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 900799 Nr: 30454-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA MARIANA AQUESSEMANI RESINENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 (...).Sendo assim, no caso dos autos, a superveniente perda do interesse 

da parte autora no prosseguimento do feito enseja a extinção do processo 

sem exame do mérito, mormente porque o argumento apresentado pelo 

requerido para obstar a desistência não constitui motivo razoável para 

impedir sua homologação.Isto posto, com fundamento no artigo 485, VIII do 

NCPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta demanda, julgando extinto o 

processo sem resolução do mérito.Condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais).Em razão da gratuidade, o Requerente fica isenta 

da condenação de custas e despesas processuais, contudo quanto aos 

honorários de sucumbência, sua cobrança permanecerá suspensa, nos 

termos do art. 12, da Lei 1060./50 e Art. 98, § 3º do NCPC.Por fim, em 

razão da extinção desta demanda, autorizo a requerida a levantar o valor 

depositado a título de honorários periciais, considerando que a perícia não 

chegou a ser realizada. Intime-se a requerida para indicação dos dados 

bancários para a transferência e após, expeça-se alvará para este fim. 

Transitada em julgado, ao arquivo, após as baixas de praxe.P.I.C.Cuiabá 

(MT), 11 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945617 Nr: 57811-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDIR DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 121/127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1031650 Nr: 37609-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

ao laudo pericial às fls. 203/213.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085305 Nr: 3948-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BOTELHO JACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para se manifestarem sobre 

o laudo pericial às fls. 96/100.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035154-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARCAL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1035154-63.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao Ids.11009943 e 11038328 em que a parte Autora 

comprovou fazer jus a gratuidade da justiça. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA aviada por MARCO ANTONIO MARÇAL VIEIRA em face da 

ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

6/362729-6 de titularidade do Autor. Assevera o Requerente que é 

proprietário do imóvel localizado na Rua Júlia Louzada, quadra 54, casa 17 

no bairro Costa Verde, CEP 78.128-272 na cidade de Várzea Grande/MT, 

cuja a destinação é locação residencial. Informa que nos últimos 12 (doze) 

meses a média de consumo do imóvel era de 725kwh, porém no mês de 

março/2016 a Requerida faturou o consumo em 1.582kwh, totalizando o 

valor de R$1.171,05 (um mil, cento e setenta e um reais com cinco 

centavos), e em abril/2016 enviou uma fatura apresentando 657kwh e no 

mesmo mês uma de consumo recuperado de 3.780kwh, totalizando um 

valor de R$3.436,01 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais com um 

centavos). Discorre o Autor que ao buscar informações acerca das 

cobranças, a Requerida informou que os consumos foram faturados 
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sobre a média dos 03 (três) maiores consumos, verificados nos últimos 12 

(doze) meses, ao invés da média real de consumo e que a cobrança era 

devida, e em razão do não adimplemento a Requerida suspendeu a 

prestação do serviço na unidade consumidora do Autor, o que a época da 

propositura da ação, resultou em 16 (dezesseis) meses sem conseguir 

alugar o bem. Assim, considerando o exposto e os prejuízos 

experimentados, inclusive com a negativação de seus dados, o Autor 

entabulou acordo com a Requerida junto ao Procon Estadual através do 

Termo de Confissão de Dívida em 18/08/2017 no valor de R$4.038,74 

(quatro mil e trinta e oito reais com setenta e quatro centavos). Porém, em 

30/10/2017 a Requerida enviou nova fatura reputada abusiva no valor de 

R$5.705,72 (cinco mil setecentos e cinco reais com setenta e dois 

centavos), totalizando um débito total no valor de R$9.744,46 (nove mil 

setecentos e quarenta e quatro reais com quarenta e seis centavos). 

Discordando totalmente do valor cobrado e por não ter condições 

financeiras de adimplir o débito, pugna pela concessão da tutela de 

urgência no sentido de que seja mantido a prestação do serviço até o 

deslinde da ação e a abstenção do envio dos dados do Autor aos órgãos 

de proteção ao crédito, cujo mérito é o afastamento da abusividade e a 

reparação dos danos sofridos pelo Requerente. 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. O caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte não 

vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com 

o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da 

Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo 

simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia 

suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou o defeito no aparelho 

medidor/fraude, e mais ainda, quanto à forma de apuração do valor da 

“recuperação do consumo”. Igualmente, em se tratando de débito 

decorrente de diferença de consumo, o Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou entendimento no sentido que o corte de energia em razão de 

suposta fraude no medidor apurado unilateralmente pela empresa 

concessionaria: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. 

ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. 

Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/08/2016, que, por 

sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência 

do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de ação ordinária, proposta pelo 

agravado em desfavor da Companhia Luz e Força Santa Cruz, 

objetivando, em síntese, a sua condenação ao pagamento dos danos por 

ele suportados, em dobro, em decorrência da indevida paralisação do 

fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de origem, em consonância 

com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão 

do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017) 

Entendimento seguido pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “(...) O 

Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, 

concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de 

energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O 

entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da 

ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais 

quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 

Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo 

sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 

295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal 

Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; 

AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido.”(AgInt no 

AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da 

mesma forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente 

se autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

decorre da própria situação, sobretudo em se tratando de bem 

essencial/fundamental nos dias atuais. Demais disso, a Resolução 

nº414/2010 da ANEEL prevê a interrupção dos serviços imediatamente 

nas seguintes hipóteses: Art. 168. A distribuidora deve interromper o 

fornecimento, de forma imediata, quando constatada ligação clandestina 

que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de 

consumo. Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da 

notificação prevista no art. 173,ocorre pelo: I – não pagamento da fatura 

relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; 

II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – 

descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – 

inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou 

especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, 

conforme regulamentação específica. V - não pagamento de prejuízos 

causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha 

sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do 

serviço público de energia elétrica; Portanto no caso dos auto, a alegação 

de fraude e faturamento estampados no Id.10762437, 10762441, 

10762444 que originou o Termo de Confissão de Dívida do Id.10762463 

pág.2 a 4 (R$4.038,74) e o faturamento do Id.10762498 pág.2 

(R$5.705,72), que demonstra efetiva desproporção no valor da cobrança 

para um imóvel residencial que não está sendo utilizado (R$9.744,46) e, a 

priori, a perícia unilateral realizada pela empresa Requerida se enquadra 

na hipótese do artigo 168, autorizando o corte imediato do serviço. Ao 

passo que elevado valor da recuperação do consumo (R$9.744,46) e o 

obvio inadimplemento do Autor, dado ao questionamento do débito, bem 

como a falta de recuso financeiro para o pagamento da fatura, se 

enquadra na hipótese do artigo 172, I, da Resolução, sendo o risco de 

suspensão dos serviços possibilidade concreta de ocorrência. Não 

obstante a isso, os extratos anexados aos Ids.11038328 e 11038402, 

corroboram a negativação dos dados do Autor pela Requerida relativo a 

fatura emitida em 10/2017 no valor de R$5.705,00 (cinco mil setecentos e 

cinco reais). Estas situações colocam o direito do Autor em risco tanto no 

tocante a disponibilização do imóvel para locação, quanto as transações 

comerciais do Autor que estão restringidas pela negativação de seus 

dados, com grande probabilidade de abusividade da medida. Destarte, o 

perigo do dano também esta caraterizado para o deferimento da medida 

preventiva, até que se discuta a legalidade da cobrança. Por oportuno, 

assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, podendo ser revista em 

caso de apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do 

juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada 

pelo Autor para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para fim de: 1) 

ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, RESTABELEÇA no prazo 

de 24h (vinte e quatro horas) o fornecimento dos serviços na unidade 

consumidora 6/32729-6 de titularidade da parte Autora MARCO ANTONIO 
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MARÇAL VIEIRA, no que tange ao débito ora discutido nesta ação (Termo 

de Confissão de Dívida datado de 17/08/2017 no valor de R$4.038,74 e 

fatura com vencimento em 30/10/2017 no valor de R$5.705,72) até ulterior 

deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – 

CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo 

em R$500,00 (quinhentos reais). 2) ABSTENHA de enviar, ou EXCLUA, os 

dados do Autor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, 

REFIN e CONGÊNERES), em relação aos débitos discutidos nesta ação, 

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 3) 

DEFIRO liminarmente a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Requerente, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4) Com fulcro no artigo 

370, do CPC, DETERMINO a produção de prova pericial no equipamento 

medidor de energia elétrica, a ser realizada em observância aos artigos 

464 ao 480 do CPC, devendo em especial facultar às partes a participação 

no ato (artigo 474 do CPC), até mesmo para evitar futura arguição de 

nulidade. Consigno que APÓS a realização da perícia, deverá a Requerida 

proceder a TROCA DO APARELHO POR OUTRO NOVO, comprovando-se 

a substituição nos autos. NOMEIO a Empresa Real Brasil Consultoria, 

especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço à Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

n e s t a  C a p i t a l ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  E - m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, para realizar a perícia técnica de 

Engenharia Elétrica no prazo de 30 (trinta) dias a contar do depósito inicial 

dos honorários periciais, independente de compromisso. Consigno ao Sr. 

Perito que além de verificar a regularidade ou não do equipamento a ser 

periciado, deverá indicar pormenorizadamente em seu laudo os 

equipamentos elétricos existentes na residência da parte Autora e seu 

correspondente consumo energético em cotejo com as faturas mensais de 

energia. NOTIFIQUE-SE COM URGÊNCIA O PERITO, encaminhando-se 

cópia do pedido inicial e da presente decisão, para dizer se aceita o 

encargo, que deverá ser executado com indistinta observância ao artigo 

473 do CPC, e em caso positivo, apresentar propostas de honorários, em 

05 (cinco) dias. CITE-SE IMEDIATAMENTE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar seus 

quesitos e querendo indicar assistente técnico, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Fica 

a parte Autora desde já, INTIMADA para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

seus quesitos e, querendo, indicar assistente técnico. Apresentada a 

proposta, INTIME-SE A PARTE REQUERIDA para efetuar o depósito judicial 

dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se 

presumir dispensável a prova pericial. Depositado os honorários, 

notifique-se o Perito nomeado para que indique data, local e horário para 

os trabalhos da perícia, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência 

para que haja tempo hábil de intimação das partes, cuja ocorrência, 

deverá ser certificada nos autos. Fica desde já autorizado o levantamento 

de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em favor do perito 

nomeado para início dos trabalhos, ficando o restante para ser liberado 

após a entrega do laudo Pericial. Com a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 

477, §1º do CPC) querendo, apresentar manifestação. Por derradeiro, 

DESIGNO audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser 

realizada no dia 19 de MARÇO de 2018 às 11H00, 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. Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Fica desde já autorizado a 

cumprimento do competente mandado judicial, pelo Oficial de Justiça 

Plantonista em razão da ordem de restabelecimento do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade do Autor, servindo a presente 

como mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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PJe nº1034654-94.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao Id.10822689 em que a parte Autora comprovou fazer 

jus a gratuidade da justiça e retificou a inicial excluindo o pleito relativo ao 

dano material, atribuindo novo valor a causa. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C COM DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aviada por LÚCIO DA 

PENHA CORREA, em face da ENERGISA – MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando em sede de tutela de 

urgência que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora 6/222894-8 de titularidade do 

Autor. Assevera o Requerente que recebeu em sua residência uma fatura 

no valor de R$8.764,25 (oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais com 

vinte e cinco centavos) que lhe gerou abalo moral face a abusividade da 

cobrança. Assim, por não ter condições financeiras de adimplir o débito, 

pugna pela concessão da tutela de urgência no sentido de que seja 

mantido a prestação do serviço até o deslinde da ação, cujo mérito é a 

indenização pelo dano moral sofrido com a aludida cobrança. 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. 

O caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de 

dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida como prestadora de 

serviço é parte não vulnerável na relação de consumo, tem a 

obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos avençados 

e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com efeito, a 

probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se de um 

lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, 

também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a respeito do 

motivo que levou o defeito no aparelho medidor/fraude, e mais ainda, 

quanto à forma de apuração do valor da “recuperação do consumo”. 

Igualmente, em se tratando de débito decorrente de diferença de consumo, 

o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido que o 

corte de energia em razão de suposta fraude no medidor apurado 

unilateralmente pela empresa concessionaria: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, 

PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada 

em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 

decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de 

ação ordinária, proposta pelo agravado em desfavor da Companhia Luz e 

Força Santa Cruz, objetivando, em síntese, a sua condenação ao 

pagamento dos danos por ele suportados, em dobro, em decorrência da 

indevida paralisação do fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de 

origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela 

ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de 

débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, 

unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento 

reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do 

corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, 

AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no 

AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra 

MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª 

Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 

258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, 

Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 08/03/2017) Entendimento seguido pelo nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 215 de 605



INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA 

– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) O Tribunal de origem, em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido.”(AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 

08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da mesma forma, o perigo de 

dano e de causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos 

dias atuais. Demais disso, a Resolução nº414/2010 da ANEEL prevê a 

interrupção dos serviços imediatamente nas seguintes hipóteses: Art. 168. 

A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, 

quando constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia 

elétrica, sem que haja relação de consumo. Art. 172. A suspensão por 

inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173,ocorre pelo: I 

– não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de 

distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, 

previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do 

art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do 

consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. V - não pagamento 

de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja 

responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que 

vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; Portanto no 

caso dos auto, a alegação de fraude estampada no Id.10696827 que 

originou a recuperação de consumo (realmente muito elevado – 

R$8.764,25), demonstram que, a priori, a perícia unilateral realizada pela 

empresa Requerida se enquadra na hipótese do artigo 168, autorizando o 

corte imediato do serviço. Ao passo que elevado valor da recuperação do 

consumo (R$8.764,25) e o obvio inadimplemento do Autor, dado ao 

questionamento do débito, bem como a falta de recuso financeiro para o 

pagamento da fatura, se enquadra na hipótese do artigo 172, I, tendo em 

vista a notificação recebida. Destarte, o perigo do dano também esta 

caraterizado para o deferimento da medida preventiva, até que se discuta 

a legalidade da cobrança. Por oportuno, assinalo que esta decisão não faz 

coisa julgada, podendo ser revista em caso de apresentação de 

elementos capazes de reformar a convicção do juízo, sendo portanto 

totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 

do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim de 

DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A se ABSTENHA de sobrestar ou em 

sendo o caso, RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o 

fornecimento dos serviços na unidade consumidora 6/222894-8 de 

titularidade da parte Autora LÚCIO DA PENHA CORREA, no que tange ao 

débito ora discutido (Id.10696827 que originou a recuperação de consumo 

– R$8.764,25), até ulterior deliberação judicial, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA 

por descumprimento POR HORA que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). 

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 19 de MARÇO de 2018, às 12H30, 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. Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Fica desde já autorizado a cumprimento do 

competente mandado judicial, pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a 

presente como mandado. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Intimem-se Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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PJe nº1016844-09.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.10735572 com a finalidade de inserir o pedido liminar para 

compelir que as Requeridas transfiram a titularidade do veículo envolvido 

no negócio realizado pelas partes e que se abstenham de enviar os dados 

do Autor aos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA proposta por EDERALDO 

SOARES DA SILVA em face de LILIAN MARA FIGUEIRA (1ª Ré) e IARA DA 

SILVA AMORIM (2ª Ré) objetivando em sede de tutela de urgência que as 

Requeridas se abstenham de negativar os dados do Autor e promovam a 

transferência de titularidade do veículo oferecido na realização do negócio 

rescindendo. Aduz o Autor, em síntese, que em 01/11/2016 realizou a 

venda de um estoque de folheados para as Requeridas a preço de 

atacado no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), que correspondia ao 

valor de varejo de R$244.534,09 (duzentos e quarenta e quatro mil, 

quinhentos e trinta e quatro reais com nove centavos), além de uma 

estrutura física no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando a 

integralidade da venda o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). 

Assevera que para o adimplemento do negócio as Requeridas deram em 

pagamento o veiculo modelo VW/Gol 1.0, ano e modelo 2008/2009, chassi 

9BWAA05U79P018650, placa NKN2365, de propriedade do banco 

Bradesco, com transferência para a 2ª Requerida, sendo o veículo 

entregue pelo valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), que já foi repassado 

para terceira pessoa, Marcelo Soares Lima. Contudo, por desacordo 

comercial o negócio foi desfeito restando pendente entre as partes a 

resolução do negócio com a reparação dos danos sofridos pelo 

Requerente, destacando que após inúmeras discussões a parte Ré 

ameaçou negativar os dados do Autor, por esta razão propôs a presente 

ação objetivando a resolução judicial do negócio jurídico com a reparação 

dos prejuízos suportados, e em sede te tutela de urgência que as 

Requeridas se abstenham de negativar os dados do Autor e promovam a 

transferência de titularidade do veículo oferecido na realização do negócio 

rescindendo. É o necessário. DECIDO O pedido de tutela de urgência está 

disciplinado no Título II do CPC/2015, cujo art. 300 exige para o deferimento 

da medida, que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. In casu, os documentos 

corroborados nos autos sinalizam elementos concretos para o provimento 

parcial do pleito antecipatório vindicado pelo Autor. Isto porque, as provas 

carreadas demonstram a existência do negócio jurídico realizado pelas 

partes, bem como que houve o desfazimento da avença firmada pelo 

contrato anexado ao Id.7827651, cujas razoes dependem de maior dilação 

probatória. Todavia, verifico que nesta fase processual é impossível 

definir quem deu causa ao desacordo comercial, e sobre quem recairá as 

responsabilidades pelos prejuízos suportados pelo Autor, de modo que até 

o deslinde do feito, é veemente do deferimento da medida tutelar no 

sentido de que as Requeridas sejam compelidas a não enviar os dados do 

Requerente aos órgãos de proteção ao crédito, conduta sinalizada pela 

correspondência colacionada no Id.7828043. No tocante ao perigo de 

dano este também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há 
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se olvidar que em casos desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de 

proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria 

das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos 

negativos que poderão causar na honra da pessoa. Além do mais, importa 

evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de 

irreversibilidade do §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente 

medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. Por outro lado, quanto à 

transferência do veículo dado em pagamento no negócio jurídico, reputo 

prematuro deliberar sobre a matéria, impondo-se a triangulação da relação 

processual com o exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes 

Requeridas. O que impõe o indeferimento do pedido. ANTE AO EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA para que a parte Requerida LILIAN MARA FIGUEIRA e IARA DA 

SILVA AMORIM se ABSTENHAM de enviar os dados do Autor aos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no 

que concerne ao negócio jurídico sub judice, e em caso de já ter ocorrido 

a negativação, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) promovam a 

EXCLUSÃO do registro, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além 

de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). 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 19 de MARÇO de 2018, às 11H30, 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, inclusive quanto a existência de 

emenda à inicial. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Fica desde já autorizado a cumprimento da 

ordem pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022833-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPONFLEX (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

EDER LUCIANO SOUZA (RÉU)

ELISANGELA BARBOSA DE AGUIAR 09606456757 (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022833-30.2016.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.11095907, com a finalidade de sanar irregularidades 

apontadas no despacho do Id.10328254. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aventada por DOUGLAS LUIS 

DA SILVA TORRES em desfavor de EDER LUCIANO SOUZA (1º Réu), 

ELISANGELA BARBOSA DE AGUIAR MEI (2ª Ré), NIPONFLEX (3ª Ré) e 

BANCO BONSUCESSO (4ª Réu), na qual pretende o Autor em sede de 

tutela de urgência a suspensão dos descontos realizados em sua folha de 

pagamento de benefício previdenciário oriundos de empréstimos 

consignados contratados com o 4º Requerido sem o consentimento do 

Autor. O Requerente discorre na exordial que há algum tempo passa por 

problemas de saúde, com fortes dores na coluna, chegando a ficar 

afastado do trabalho, tendo comentado com um colega sobre seu 

problema, este colega lhe indicou um colchão caro porém famoso para 

auxiliar no tratamento do Requerente. Assim, o Autor procurou o 1º Réu 

em 15/11/2015, representante comercial da 3ª Requerida, a fim de adquirir 

o “colchão quality, bipwoer nipôn, tamanho 1,88x1,88”, sendo que o 1º 

Réu lhe ofereceu facilidades bancarias para a aquisição do produto, que 

custava R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais), esclarecendo ao Autor 

que o pagamento seria de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$258,00 

(duzentos e cinquenta e oito reais) descontados da folha de pagamento 

do Autor a partir de janeiro/2016. Informa que para a operação bancaria o 

Requerente entregou ao 1º Réu cópia dos seus documentos pessoais e 

seu cartão bancário, este por sua vez informou ao Requerente que após a 

aprovação do empréstimo, levaria o contrato para o Autor assinar e enviar 

ao 4º Réu. Todavia, o 1º Réu não levou o contrato para assinatura, e 

disse que o valor seria creditado na conta do Autor, devendo este 

transferir para a conta do 1º Requerido, que enviaria a nota fiscal do 

produto e assim procedeu o Autor. No entanto, em dezembro/2015 o Autor 

foi surpreendido com o desconto em sua folha de pagamento no valor de 

R$270,00 (duzentos e setenta reais) e ao ir buscar saber sobre o 

desconto, descobriu que o empréstimo firmado pelo 1º Requerido foi no 

valor descontado e em 96 (noventa e seis) parcelas e que o contrato 

firmado foi através de fraude com a falsificação de sua assinatura. Diante 

disso, o Requerente insistiu com o representante Réu para que lhe 

enviasse a nota fiscal do produto, ocasião em que tomou conhecimento de 

que estava em nome da 2ª Requerida, sendo que o Requerente não foi 

informado pelo 1º Réu de tal situação. Com base em todo o exposto, 

sentindo-se lesado, o Requerente propôs a presente demanda objetivando 

a anulação do negócio jurídico e reparação dos danos, e em sede de 

tutela de urgência pugnou pela suspensão dos descontos relativos ao 

empréstimo consignado que não contratou. É O NECESSÁRIO. DECIDO. 

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. A par disso, tenho que os 

documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento 

processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do direito da 

Autora, uma vez que o contrato objurgado anexado ao Id.10780088 possui 

assinatura efetivamente divergente da aparente assinatura do Autor, ao 

passo que os documentos anexados aos Ids. 10780081 e 10780086, 

legitimam as partes que compõem o polo passivo da demanda. Além disso, 

os documentos anexados à emenda Id.10780084 corroboram os 

descontos reputados indevidos pelo Requerente. Diante disso, embora 

haja confissão da Autora no tocante a realização do negócio, há fortes 

indícios da ocorrência de fraude no que afeta a contratação do 

empréstimo consignado vinculado pelo 4º Requerido na folha de 

pagamento do Autor, de tal sorte que a simples negativa de haver 

contraído a dívida já demonstra probabilidade ao direito de suspensão dos 

descontos até a elucidação dos fatos com a instrução adequada do feito, 

recaindo sobre o Requerente as responsabilidades legais pelos atos e 

afirmações feitas em juízo. Portanto, considerando a narrativa do Autor no 

sentido de desconhecer totalmente a contratação dos referidos 

empréstimos, aliado aos princípios da probidade e boa-fé (esta 

presumida), entendo plausível o direito perseguido pela Requerente. No 

âmbito do perigo do dano está representado pela violação dos direitos do 

consumidor em relação a anuência para a realização do empréstimos nas 

condições que foram contratadas, além da aceitação de assinatura 

alegada falsa em instrumento bancário emitido pelo 4º Réu, de modo que 

qualquer desconto com indícios de fraude se torna indevido e a sua 

manutenção representa efetivamente dano financeiro e patrimonial ao 

consumidor, mormente quando se trata de aposentadoria recebida no 

patamar de um salario mínimo. Desta feita, reputo presente o perigo de 

dano para fim de subsidiar o deferimento da medida. Por derradeiro, 

importa evidenciar que inexiste a possibilidade de irreversibilidade do §3º 

do artigo 300 do CPC, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. Neste ponto destaco ainda que, os Requeridos 

possuem em seu favor inúmeras forma de receber, corrigido e atualizado, 

o valor que lhe couber em caso de eventual improcedência da ação, sem 

impactar concretamente nas atividades dos Réus, ao passo que o 

contrário não pode ser afirmado em relação aos prejuízos sofridos pela 

Autora com os descontos em caso de procedência da ação. Quanto a 

assistência judiciária gratuita, assinalo que foi oportunizado ao Autor 

trazer aos autos prova concreta da alegada condição de hipossuficiência, 

como por exemplo o holerite atual (Id.10328254), porem este manteve-se 

inerte, ratificando suas alegações e provas insubsistentes à concessão 

do beneficio. Todavia, como pedido subsidiário pugnou pela redução do 

valor da causa e parcelamento das custas, sendo imperioso destacar que 

é uma medida excepcional inserida pelo CPC/2015 (artigo 98, §6º), como 

forma de resguardar o principio previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal (Acesso a Justiça). Tal disposição gerou 

inconstâncias jurisprudenciais, tendo em vista que o código deixar 

expressamente claro que “conforme o caso, o juiz poderá conceder o 

direito ao parcelamento de despesas processuais”, in verbis: Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 
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recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

[...] § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento 

de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Em razão disso (divergências quanto ao critério utilizado 

para o deferimento do direito), visando o preenchimento da lacuna 

legislativa que envolve o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça 

regulamentou no artigo 468, §6º ao §16 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (2017-2018) a 

forma de aplicação do direito até a edição de lei estadual especifica para o 

tema, notadamente na hipótese dos autos, vejamos: Art. 468. A gratuidade 

da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.[...] 

§6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. § 9º O disposto nos §6º e 

§7º prevalece até que lei estadual específica discipline o tema. A par 

destas considerações, denoto que no caso em tela, reputo plausível o 

deferimento do pleito mormente a possibilidade legal e regimental deste 

Egrégio Tribunal de Justiça, além de as provas carreadas aos autos 

demonstrarem que o recolhimento em parcela única das custas poderá 

impactar no orçamento familiar do Autor. Imperioso ressaltar que o 

deferimento do pedido de parcelamento, não representa a concessão da 

benesse. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente DOUGLAS LUIS 

DA SILVA TORRES, para o fim de DETERMINAR que o Requerido BANCO 

BONSUCESSO SUSPENDA a cobrança/pagamento/desconto das parcelas 

relativas ao contrato nº014656364 da folha de pagamento do Autor no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas), até o deslinde da lide, sob pena de 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 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 20 de MARÇO de 

2018, às 12H00, consignando no mandado as advertências legais 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, inclusive a existência de emenda a 

inicial. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). Autorizo a distribuição da decisão retro para cumprimento 

por Oficial de Justiça Plantonista, que servirá como mandado. Outrossim, 

com fundamento no artigo 98, §6 do CPC, recepcionado pelo artigo 468, 

§6º da CNGC, DEFIRO o parcelamento das custas de distribuição do 

processo em até 06 (seis) parcelas mensais sucessivas e corrigidas 

monetariamente (INPC), devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. Consigno que, o não recolhimento das custas 

na forma determinada, acarretará a revogação imediata da tutela de 

urgência deferida e o cancelamento da distribuição da ação, com a 

responsabilização da parte Requerente nos termos da lei. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034539-73.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1034539-73.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C COM DANOS 

MORAIS E LIMINAR EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA manejada por 

JOSÉ LUIZ EVANGELISTA RODRIGUES E SILVA em desfavor da ÁGUAS 

CUIABÁ S/A, objetivando em tutela de urgência o restabelecimento do 

fornecimento de água à unidade domiciliar do Autor. Assevera o Autor que 

é consumidor da Requerida pela unidade matriculada sob o nº365675-6, 

informando que o corte no abastecimento de água foi efetuado em 

31/10/2017 em razão de débito no valor de R$1.554,40 (um mil, quinhentos 

e cinquenta e quatro reais com quarenta centavos) relativo ao mês de 

agosto/2017 com vencimento em 11/09/2017, com um consumo de 172m³. 

O Requerente ao receber a fatura reputada abusiva, informa que efetuou 

reclamação junto a CAB e foi informado de que a cobrança seria 

suspensa, e um procedimento de analise e vistoria seria aberto, porém 

mesmo com a abertura da reclamação recebeu em sua residência outra 

fatura relativa ao mês de setembro/2017 no valor de R$1.550,41 (um mil, 

quinhentos e cinquenta reais com quarenta e um centavos) com o mesmo 

consumo de 172m³. Após, o Autor recebeu uma fatura relativa ao mês de 

outubro/2017 no valor de R$1.835,87 (um mil, oitocentos e trinta e cinco 

reais com oitenta e sete centavos) com um consumo de 200m³. 

Totalizando uma dívida no valor de R$4.940,68 (quatro mil, novecentos e 

quarenta reais com sessenta e oito centavos), sendo a alegação da 

Requerida de que o Autor possuía vazamento e ofereceu como solução 

do débito o parcelamento, o que não foi aceito pelo Autor e o serviço foi 

suspenso pela Ré. Assim, ressaltando que a unidade é residencial, diante 

da situação o Autor instaurou junto ao Procon Estadual o procedimento 

administrativo FA nº51001002170033287, contudo sem sucesso no 

restabelecimento do serviço, razão pela qual o Requerente propôs a 

presente ação com a finalidade de, em tutela de urgência, compelir a 

Requerida a restabelecer o serviço até o deslinde da causa, que objetiva a 

declaração da inexigibilidade do débito e reparação dos danos suportados 

pelo Autor. É O NECESSÁRIO. DECIDO. De acordo com o art. 300 do 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela provisória de 

urgência é exigida a presença da probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser passível 

de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido Códex. Ressalto que 

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre 

convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, 

dos aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável 

ao caso concreto. No caso dos autos, a probabilidade do direito Autoral 

quanto a cobrança exacerbada nas faturas de competência 08/2017, 

09/2017 e 10/2017 (Id.10680563) que perfazem o valor de R$4.940,68 

(quatro mil novecentos e quarenta reais com sessenta e oito centavos), o 

que corresponde a um padrão no consumo discrepante a unidade 

doméstica, sendo efetivamente e injustificavelmente maior do que os 

consumos anteriores (Id.10680518). Ao passo que o corte do serviço esta 

corroborado no Id.10680615 pág.5. Com efeito, não há se olvidar quanto a 

responsabilidade do usuário por eventuais vazamentos internos 

existentes em sua residência, todavia, é notória sua hipossuficiência 

técnica e a facilidade de produção de provas pelas concessionárias, que 

mantém o domínio das informações concernentes às promoções de seus 

serviços, bem como de todos os valores tarifados e cobrados. Assim, 

aplicável o que dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova, competindo, 

portanto, à parte Requerida produção de prova cabal dos motivos que 

ensejaram as cobranças de valores excessivamente elevados, 

considerando o estimado para o perfil de consumo para aquela residência. 

Por outro lado, o perigo de dano, decorre dos prejuízos naturais que 

adviriam do corte no fornecimento de água, serviço de caráter essencial e 

vital prestado pela Requerida, sendo os danos causados ao Autor de 

dimensão inimaginável. Anoto não haver o perigo de dano inverso, pois a 

tutela aqui deferida refere-se à impossibilidade de supressão no 

fornecimento de água, exclusivamente em razão da ausência de 

pagamento tão somente do débito aqui discutido, não se estendendo a 

débitos futuros. Ademais, poderá a concessionária, caso provada a 

regularidade da cobrança, buscar o adimplemento pelas vias executivas. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulada na inicial, para DETERMINAR que a 

Requerida CAB CUIABÁ S/A, RESTABELEÇA NO PRAZO DE 24H (VINTE E 

QUATRO HORAS) O FORNECIMENTO DE ÁGUA na residência da parte 

Autora (matricula sob nº.365675-6) e suspensa a cobrança relativa as 

faturas dos meses 08/2017, 09/2017 e 10/2017 (Id.10680563), até ulterior 

deliberação judicial, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) POR HORA de descumprimento, sem prejuízo de posterior 
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majoração. DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Requerente, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 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 20 de MARÇO de 2017, às 08H30, 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, inclusive da existência de emenda a inicial. Com fulcro 

no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC). DEFIRO AINDA O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, servindo a decisão como mandado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034965-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN SILVA DE PAULA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1034965-85.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de ação intitulada 

“RECLAMAÇÃO CÍVEL DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL” 

aviada por SUELEN SILVA DE PAULA em face da ENERGISA – MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando em sede de 

tutela de urgência que a Requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/1080683-4 de 

titularidade da Autora. Assevera a Requerente que recebeu em sua 

residência uma fatura de recuperação de consumo no valor de 

R$6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais com sessenta e 

nove centavos) que lhe gerou abalo moral face a abusividade da 

cobrança, já que a média de consumo da Autora é de R$150,00 (cento e 

cinquenta reais) a R$210,00 (duzentos e dez reais). Assim, por não ter 

condições financeiras de adimplir o débito, pugna pela concessão da 

tutela de urgência no sentido de que seja mantido a prestação do serviço 

até o deslinde da ação, cujo mérito é a indenização pelo dano moral 

sofrido com a aludida cobrança. 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. O caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte não 

vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com 

o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da 

Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo 

simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia 

suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou o defeito no aparelho 

medidor/fraude, e mais ainda, quanto à forma de apuração do valor da 

“recuperação do consumo”. Igualmente, em se tratando de débito 

decorrente de diferença de consumo, o Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou entendimento no sentido que o corte de energia em razão de 

suposta fraude no medidor apurado unilateralmente pela empresa 

concessionaria: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. 

ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. 

Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/08/2016, que, por 

sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência 

do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de ação ordinária, proposta pelo 

agravado em desfavor da Companhia Luz e Força Santa Cruz, 

objetivando, em síntese, a sua condenação ao pagamento dos danos por 

ele suportados, em dobro, em decorrência da indevida paralisação do 

fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de origem, em consonância 

com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão 

do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017) 

Entendimento seguido pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “(...) O 

Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, 

concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de 

energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O 

entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da 

ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais 

quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 

Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo 

sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 

295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal 

Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; 

AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido.”(AgInt no 

AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da 

mesma forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente 

se autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

decorre da própria situação, sobretudo em se tratando de bem 

essencial/fundamental nos dias atuais. Demais disso, a Resolução 

nº414/2010 da ANEEL prevê a interrupção dos serviços imediatamente 

nas seguintes hipóteses: Art. 168. A distribuidora deve interromper o 

fornecimento, de forma imediata, quando constatada ligação clandestina 

que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de 

consumo. Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da 

notificação prevista no art. 173,ocorre pelo: I – não pagamento da fatura 

relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; 

II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – 

descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – 

inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou 

especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, 

conforme regulamentação específica. V - não pagamento de prejuízos 

causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha 

sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do 

serviço público de energia elétrica; No caso dos autos, a despeito do erro 

material da petição inicial que na entende que a recuperação de consumo 

gerou a fatura relativa ao mês 11/2017, concluí que o mês de referência 

em verdade é o mês de 09/2017. Nesta linha, a alegação de fraude 

estampada nos Id.10736649 e 10736651 que originou a recuperação de 

consumo do Id.10736672 (realmente muito elevado – R$6.242,69), 

demonstram que, a priori, a perícia unilateral realizada pela empresa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 219 de 605



Requerida se enquadra na hipótese do artigo 168, autorizando o corte 

imediato do serviço. Ao passo que elevado valor da recuperação do 

consumo (R$6.242,69) e o obvio inadimplemento da Autora, dado ao 

questionamento do débito, bem como a falta de recuso financeiro para o 

pagamento da fatura, se enquadra na hipótese do artigo 172, I, tendo em 

vista a notificação recebida. Destarte, o perigo do dano também esta 

caraterizado para o deferimento da medida preventiva, até que se discuta 

a legalidade da cobrança, notadamente quando já emissão de aviso de 

corte enviado, conforme prova a imagem colacionada no corpo da petição 

do Id.11062109. Por oportuno, assinalo que esta decisão não faz coisa 

julgada, podendo ser revista em caso de apresentação de elementos 

capazes de reformar a convicção do juízo, sendo portanto totalmente 

reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR 

que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A se ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, 

RESTABELEÇA o fornecimento dos serviços na unidade consumidora 

6/1080683-4 de titularidade da parte Autora SUELEN SILVA DE PAULA, no 

que tange ao débito ora discutido (recuperação de consumo – 

Id.10381419), até ulterior deliberação judicial, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA 

por descumprimento POR HORA que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). 

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 20 de MARÇO de 2018, às 12H30, 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. Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Fica desde já autorizado a cumprimento do 

competente mandado judicial, pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a 

presente como mandado. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Intimem-se Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012269-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO DE SOUSA MONTEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1012269-55.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO as EMENDA DA 

INICIAL (Id.1066973), em que o Autor juntou extrato do SCPC como prova 

da alegada hipossuficiência para o custeio da distribuição do processo. 

Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da 

assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de 

recursos, o que não ocorreu neste feito, levando a conclusão de que a 

parte não atravessa situação apta a legitimar o benefício. Isto porque, além 

da análise dos fatos e conjunturas econômicas suportadas e 

confessadas pela Autora para a realização do negócio jurídico sub judice, 

entendo que a simples juntada de negativação dos dados da Requerente 

junto a órgãos de proteção ao crédito não servem de base para 

corroborar a condição de hipossuficiência exigida em lei. Ressalto que o 

despacho do Id.10385712 foi claro em determinar a juntada de elementos 

de prova de que a Autora não poderá arcar com as custas processuais 

sem prejuízo de suas atividades, destacando a “Declaração de Imposto de 

Renda” como principal prova, notadamente quando se trata de 

hipossuficiência de pessoa jurídica. Importa grafar que pedidos de 

gratuidade constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo 

menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de 

critério desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que 

possa se autosustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos 

e a todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do NCPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028467-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ARIANE DRESCH (EXECUTADO)

HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1028467-70.2017.8.11.0041 (LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

10596629/10596666, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Custas remanescentes de acordo com os termos do art. 90, § 3º do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, 

com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029367-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI CRUZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código – 1029367-53.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008907-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITTOR MACIEL CARNEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1008907-45.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado id. 

10154868/10154903, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO 

do feito até o cumprimento integral da transação (20/06/2019). As partes 

ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008907-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITTOR MACIEL CARNEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1008907-45.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado id. 

10154868/10154903, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO 

do feito até o cumprimento integral da transação (20/06/2019). As partes 

ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020502-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUIA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° - 1020502-75.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 10867520 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 10794033/10794078 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 10794052 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 10867520. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1035139-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA JAQUET ECHEVERRIA DO NASCIMENTO (RÉU)

MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035139-94.2017.8.11.0041 AUTOR: ASSOCIACAO 

DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RÉU: MARCIO JUNIOR ALVES DO 

NASCIMENTO, LAURA JAQUET ECHEVERRIA DO NASCIMENTO Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Imissão na Posse com Pedido de 

Antecipação de Tutela ajuizada por Associação de Poupança e 

Empréstimo Poupex em face de Marcio Junior Alves do Nascimento e 

Laura Jaquet Echeverria do Nascimento, todos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a autora que, em 26.01.2011, celebrou com os 

requeridos, contrato particular de abertura de crédito para construção de 

unidade habitacional em lote próprio, com garantia de propriedade 

fiduciária. Aduz, porém, que os requeridos passaram a não mais adimplir 

as prestações do referido contrato e, todas as tentativas por si buscadas 

visando a regularização dos pagamentos foram infrutíferas, sendo 

obrigada a buscar a retomada do imóvel. Descreve que, diante do não 

pagamento pelos requeridos, bem como decorrido o prazo para purgação 

da mora, requereu ao Cartório de Registro Imobiliário, na condição de 

credora fiduciária, a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da 

propriedade em seu nome. Em razão disso e porque o assunto 

encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 

487, requer a concessão de tutela antecipada para ser imitida na posse do 

imóvel. É a síntese. (i) Valor da Causa: Verifica-se que a presente 

demanda versa sobre reintegração de posse de imóvel financiado em 

contrato com garantia de alienação fiduciária. A autora pleiteia, ainda, a 

condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 93.503,28 (noventa e 

três mil, quinhentos e três reais e vinte e oito centavos), a título da 

denominada taxa de ocupação, aplicável aos casos de alienação fiduciária 

de imóvel em que há a convalidação da propriedade deste em favor do 

credor, sem que o devedor o tenha desocupado. Há, ainda, pedido de 

reintegração da posse do imóvel, decorrente do contrato. Porém, a autora 

atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ocorre que em 

casos desta natureza, o valor da causa deve corresponder ao valor do 

débito resultante das parcelas do financiamento em atraso, devendo, 

também, ser acrescido o valor pretendido a título de taxa de ocupação. 

Nesse sentido, são os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. 

Nas ações possessórias fundadas em contrato de alienação fiduciária o 

valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, pois este 

é o conteúdo econômico propulsor da ação. 2. Pleiteando o autor, além da 

reintegração de posse, indenização pela ocupação indevida do imóvel, o 

valor da causa deve equivaler à soma dos benefícios pretendidos. 

Decisão reformada. Recurso provido” (Data de publicação: 08/04/2015 - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20418594020158260000  SP 

2041859-40.2015.8.26.0000 - TJ-SP) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - 

VALOR DO CONTRATO INADIMPLIDO/ DÉBITO - VALOR ECONÔMICO - 

RECURSO PROVIDO. - Apesar de a Reintegração de Posse não ter, por 

objeto, o Contrato de Compra e Venda em si, o ajuizamento da referida 

ação decorreu do inadimplemento dos agravados, então compradores do 

imóvel negociado. - Sendo assim, entende-se que o valor da causa em 

Ação de Reintegração de Posse decorrente de contrato garantido por 

alienação fiduciária deve corresponder ao débito existente, que traduz, 

com grande proximidade, o valor econômico em causa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 1.0702.11.049121-5/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - 

AGRAVANTE: SOLLO URBANISMO LTDA - AGRAVADOS: MARIA 

APARECIDA MARTINS RAMOS E OUTROS” (Data de publicação: 

24/01/2014 - Agravo de Instrumento Cv AI 10702110491215001 MG - 

TJ-MG). Embora o art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil autorize que 

o valor da causa seja corrigido de ofício, compulsando os autos, 

verifica-se que a autora não juntou nenhuma informação sobre o valor 

atualizado do suposto débito dos requeridos, nem fez qualquer menção a 

ele na exordial, o que impede a adoção da providência contida na norma 

do dispositivo retromencionado. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, e sob pena de indeferimento (art. 321, 

CPC), emende a petição inicial, apresentando o valor do débito do contrato, 

com a consequente alteração do valor da causa para a quantia 

correspondente à soma de todos os pedidos, conforme dispõe o art. 292, 

incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Alterado o valor da causa, em 

igual prazo, deverá a parte autora comprovar o recolhimento das custas 

processuais complementares ou justificar a desnecessidade de fazê-lo, 

sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do 

referido Diploma Processual. Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020593-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034133-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034133-52.2017.8.11.0041 AUTOR: WELLINGTON 

HENRIQUE DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Wellington Henrique dos Santos em desfavor de Banco do Bradesco 

S/A, ambos qualificados no autos. Alega o requerente que é cliente do 

banco requerido, sendo titular da conta fácil n.º 0087628-3. Aduz que, em 

razão de estar desempregado, acumulou débitos junto à instituição 

bancária, perfazendo uma dívida no montante de R$ 3.406,42 (três mil, 

quatrocentos e seis reais e quarenta e dois centavos). Assevera que, aos 

31.08.2017, o requerido encaminhou proposta de renegociação de dívida, 

reduzindo o débito para R$ 685,28 (seiscentos e oitenta e cinco reais e 

vinte e oito centavos), caso o pagamento fosse realizado até 27.09.2017. 

Sustenta que, aos 14.09.2017, o requerente realizou o pagamento do 

débito, todavia permaneceu com seus dados inscritos no cadastro 

restritivo de crédito. Requer, em sede de tutela de urgência, que o 

requerido seja compelido a retirar seus dados do cadastro restritivo de 

crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, em que 

pese sustente a parte autora estar presente o segundo requisito 

supracitado, em razão da existência de uma negativação supostamente 

indevida, não há, ao menos neste momento, a probabilidade do direito. Isso 

porque, não há como se aferir, tão somente com os documentos 

acostados aos autos, se o valor ora negativado, de R$ 197,62 (cento e 

noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), está inserido no valor 

objeto da dívida renegociada. De fato, analisando o extrato da negativação 

(Id nº 10610506), há o registro de que o número do contrato que originou a 

negativação é o nº 029019481000046. Por outro lado, observando a carta 

de renegociação de dívida (Id nº 10610213), há menção de que as 

condições especiais informadas na carta regularizam apenas o débito 

proveniente do contrato “Reneg dívidas 7898867”. Deste modo, em que 

pese o requerente ter adimplido o valor da renegociação da dívida, não há 

como saber, neste juízo de cognição sumária, se o valor negativado 

corresponde ao mesmo contrato da renegociação da dívida ou se é um 

débito distinto, visto que os valores dos débitos, bem como os números 

dos contratos não se correspondem. Deste modo, estando ausente nos 

autos um dos elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito da 

parte autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse 

sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 

300 DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não 

são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser 

indeferida a tutela de urgência.”. (TJ-MG, AI 10000160561940001,Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017, 

Relator Mota e Silva). Assim sendo, uma vez ausentes, ao menos neste 

momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id nº 10610205, p.3, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 

de março de 2018, às 12h:00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Outrossim, 

compulsando os autos, verifico haver divergência entre o pedido e suas 

especificações (art. 319, inciso IV do CPC), uma vez o autor denomima a 

presente ação como declaratória de inexistência de débito, todavia, em 

seus pedidos, não pleiteia a inexigibilidade do débito. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias e sob 

pena de indeferimento da incial (art. 321, CPC), emende a petição inicial, 

adequando os pedidos e suas especificações, nos termos do art. 319, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Atendidas as determinações ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022930-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO DE OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022930-93.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA MARQUES 

DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos em Correição. INDEFIRO o pedido de multa prevista no artigo 334, § 

8º, do Código de Processo Civil (Id nº 10759217), uma vez que os 

documentos juntados no movimento Id nº 10824684 são hábeis a justificar 

a ausência da parte requerente. REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 09h30min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 05. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas 

as partes serem intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC 

). Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033940-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO DOS TRAB EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033940-37.2017.8.11.0041 AUTOR: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: FEDERACAO DOS TRAB EM 

TURISMO E HOSPITALIDADE DE MT Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual com Pedido Sucessivo de Revisão e de 

tutela de urgência, ajuizada por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico em desfavor de Federação dos Trabalhadores em Turismo e 

Hospitalidade do Estado de Mato Grosso – FETRATUH-MT, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que presta serviços 

médicos e hospitalares na modalidade “coletivo empresarial” para a 

requerida, através de contratos de planos de saúde que celebraram em 

novembro de 2001 (contrato nº 2903) e Junho de 2003 (contrato nº 8374), 

os quais possuem, respectivamente, 39 (trinta e nove) e 43 (quarenta e 

três) beneficiários ativos. Diz, porém, que os balanços de “análise 

gerencial” dos mencionados contratos no último exercício financeiro 

contratual comprovam que a receita de contraprestações dos planos de 

saúde fornecidos para a requerida encontram-se “infinitamente” inferiores 

à soma das despesas assistenciais por si suportadas, o que faz surgir um 

conflito de interesse quanto à necessidade de reajuste das mensalidades. 

Assevera que a situação acima lhe trouxe desequilíbrio contratual, o que, 

em curto espaço de tempo, colocará em risco sua atividade e, por 

conseguinte, a deixará desabrigada de prestação de serviços de saúde a 

mais de 220.000 (duzentos e vinte mil) beneficiários. Assim, aduz que, 

frustrado o equilíbrio econômico atuarial do contrato de prestação de 

serviços e também não exercida a faculdade de migração/portabilidade, 

necessário se faz que lhe seja autorizada a resilição contratual. Em razão 

disso, a autora pugna pela concessão de tutela de urgência para 

determinar à requerida que manifeste sua opção pela rescisão do contrato 

de plano de saúde ou, se preferir sua continuidade, pela aceitação, 

mediante oferta, da modificação equitativa das condições contratuais, 

quer seja através de reajuste ou de aquisição de nova modalidade de 

plano. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento, pois os elementos 

trazidos pela autora não são suficientes para concessão da medida 

pretendida. É que, embora a autora afirme ter sofrido desiquilíbrio 

econômico no contrato de fornecimento de plano de saúde firmado com a 

requerida, assim como que tem direito potestativo à resilição contratual, 

nada juntou para comprovar a eventual notificação prévia da demandada e 

dos seus beneficiários, o que é exigido pelo art. 17, parágrafo único, da 

Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS. Veja-se: “Os contratos de 

planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou 

empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a 

vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra 

parte com antecedência mínima de sessenta dias”. Ademais, a 

possibilidade de rescisão unilateral prevista no contrato (Item 16.5), que foi 

citada pela autora em suas alegações como fundamento para o pedido, 

advém quando ocorre o atraso no pagamento das mensalidades, fato 

esse que não está evidenciado nos autos. Outrossim, a manifestação da 

parte requerida quanto à aceitação da continuidade do contrato mediante 

reajuste dos valores ou aquisição de nova modalidade independe de 

determinação deste Juízo. Assim sendo, uma vez ausente, ao menos 

neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais, e 

sendo necessária a formação do contraditório e a dilação probatória, 

INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, 

caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos 

necessários. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 

10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro 

2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028702-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028702-37.2017.8.11.0041 AUTOR: ALANCARDEL 

CORREA DE OLIVEIRA RÉU: RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e 

Venda de Imóvel e Cancelamento de Registro Imobiliário, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Alancardel Correa de Oliveira em desfavor 

de Raimundo Assunção e Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narra o autor que, em 25.08.2003, através de escritura pública de 

compra e venda lavrada no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, no livro nº. 42-Z, fls. 019/020, 

adquiriu de Jockey Clube de Mato Grosso, o imóvel objeto da matricula nº. 

64.860, de 11 de novembro de 2003, onde reside em companhia de sua 

irmã (idosa) e uma sobrinha deficiente desde a aquisição. Diz que, em 

03.11.2006, abriu uma microempresa em sua própria residência para 

explorar o ramo da atividade de comércio por atacado de peças e 

acessórios para veículos automotores, tendo como razão social a 

denominação “Distribuidora de Peças São Benedito LTDA-ME – CNPJ 

04.024.049/0001-35”. Em decorrência da atividade comercial exercida, 

fazia entregas utilizando um veículo FIAT/FIORINO, de sua propriedade. 

Todavia, em razão da idade e com dificuldades para dirigir, em maio de 

2012, contratou o requerido para trabalhar em sua empresa como 

motorista e, então, passaram a viajar juntos nas entregas das mercadorias 

comercializadas. Assevera que, em razão do crescimento do negocio e 

sem condição financeira para investimentos, o requerido lhe sugeriu fazer 

um empréstimo bancário. Ocorre que, na época, tinha restrição em seu 

nome que impedia acesso ao crédito, oportunidade onde o requerido lhe 

propôs que passasse a escritura da sua propriedade residencial para o 

nome dele, mediante a promessa de que, dessa forma, poderiam pleitear o 

financiamento e conseguir o almejado empréstimo. Para tanto, diz que o 

requerido propôs, ainda, a condição dele participar da sociedade da 

empresa e juntos, exercerem o ramo de atividade comercial. Descreveu o 

autor, ainda, que diante do acordo, se dirigiram ao Cartório de Registro de 

Imóveis e lá transferiu o domínio do supracitado imóvel ao requerido, 

continuando com a sua posse e nele residindo em companhia de sua irmã, 

também idosa, e de uma sobrinha deficiente. Explica que, tendo em vista 

que a transferência de domínio do imóvel para o requerido era apenas por 
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formalidade e simulação para obterem a aprovação do credito, ficou 

ajustado entre ambos que assim que o financiamento fosse quitado, esse 

faria a transferência devolvendo-lhe o domínio do imóvel. Porém, afirma 

que a ideia do requerido não surtiu efeito, pois não conseguiu o 

financiamento e, ainda, esse deixou a empresa, indo embora e levando 

consigo o veículo FIAT/FIORINO que utilizava para entregas das 

mercadorias negociadas. Assim, pugna pela concessão de tutela de 

urgência para o fim de determinar que o 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá faça constar na matricula 

nº 64.860 do imóvel a existência da presente lide, bem como o 

impedimento de quaisquer transferências que impliquem em alienação, 

ônus e encargos à propriedade do mesmo. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito do autor, pois resta evidenciado pela 

documentação acostada que, em 25.08.2003, ele adquiriu o imóvel objeto 

da matrícula nº 64.860 (Id. nº 9882363), onde diz residir desde então. 

Ainda, ao que se nota, o autor possui fatura de conta de energia elétrica 

do ano de 2017 em seu nome, sendo que o endereço da unidade 

consumidora é o mesmo do imóvel objeto da matrícula aludida. Tais fatos, 

demonstrando que o autor está na posse do imóvel, conferem 

verossimilhança às suas alegações sobre a transferência da propriedade 

ao requerido ter se dado apenas de maneira aparente, sem que o negócio 

tenha se constituído de plena vontade. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso não 

seja deferida a medida, persistindo a possibilidade do requerido dispor do 

bem imóvel cujo domínio ora se discute, poderá haver prejuízo a terceiros 

estranhos à lide que, eventualmente, venham a adquiri-lo de boa-fé. Por 

fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido do autor seja julgado improcedente ao final, feito 

o levantamento restritivo acerca da existência da presente ação, o imóvel 

estará livre de embaraços. Entretanto, entendo incabível nessa seara 

inaugural, a determinação de bloqueio da matrícula, haja vista a 

inexistência de prova inequívoca. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em situação análoga, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA 

PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE REGISTRO CARTORIAL – 

DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE 

AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA 

MATRÍCULA DO BEM – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – 

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – 

BLOQUEIO DE MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA 

INEQUÍVOCA SOBRE O GRAVE VÍCIO IMPUTADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A averbação da existência de ação à 

margem da matrícula de imóveis é medida adequada e prudente quando se 

discute a titularidade deles, devendo ser determinada até mesmo de ofício 

pelo magistrado, afinal, tal anotação não restringe o direito de posse ou 

propriedade, e, ainda, alerta a eventuais terceiros acerca das lides que os 

envolvem e das consequências decorrentes delas. Inteligência do poder 

geral de cautela e de precedentes do TJMT. 2. É cabível o bloqueio de 

matrícula apenas em hipóteses excepcionais, quando, ao mesmo tempo, o 

vício imputado pela parte autora seja grave o suficiente e, ainda, o 

caderno processual possua provas suficientes, inequívocas, acerca 

daquele. Inteligência do art. 214, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.015/1973, do art. 

1.228 do CC, dos arts. 131 e 273 do CPC, e do art. 5º, XXII da CF. 3. 

Recurso parcialmente provido” (AI 16279/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015). Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar ao Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, a anotação à margem 

da matrícula nº 64.860, do imóvel localizado na Avenida Jockey Clube, 

antiga Rua A, nº. 295, Loteamento Jockey Clube, Lote 28, Quadra 03, CEP 

78.095-250, Cidade e Comarca de Cuiabá/MT, a existência da presente 

ação. DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 19 de Março de 2018, às 10h, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. Tendo em vista 

que a parte autora já informou seu desinteresse na composição 

consensual, em caso de manifestação de desinteresse também da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o 

pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista que os documentos 

acostados no Id. nº 10564748 comprovam que a parte autora trata-se de 

pessoa idosa. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá, 13 de 

Dezembro 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028803-74.2017.8.11.0041
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MARIA DOS SANTOS ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEOMARCOS ANTUNES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028803-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARTINEZ LACO (RÉU)

DEOMARCOS ANTUNES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034518-97.2017.8.11.0041 AUTOR: VIVIANE 

SVERSUT SUCENA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação 

por Danos Morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por Viviane Sversut Sucena, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa 

de Trabalho Médico, ambas devidamente qualificadas nos autos. Aduz a 

autora, em síntese, que foi diagnosticada com tumor na mama esquerda 

em 07.04.2017, sendo-lhe indicado o procedimento cirúrgico para retirada 

total do referido órgão (mastectomia). Sustenta que, diante do diagnóstico 

informado, firmou contrato de prestação de serviço com a requerida em 

11.04.2017, com a celebração de aditivo contratual para doenças e lesões 

preexistentes. Narra que, ciente de que o contrato com a requerida não 

cobriria a mastectomia em razão do termo aditivo contratual celebrado, 

realizou o procedimento com recursos próprios, contando com a ajuda de 

familiares. Alega que, embora tenha retirado completamente a mama, foi 

constatada a existência de linfonodos sentinelas no axilar esquerdo, 

ensejando tratamento quimioterápico imediato. Diz, ainda, que, em virtude 

de não ter como arcar com o tratamento quimioterápico, e considerando 

que seus familiares já custearam o procedimento da mastectomia, 

requereu junto a requerida a cobertura do tratamento, o que lhe foi negado 

sob o argumento de necessidade do cumprimento do período de carência. 

Ao final, requer, em sede de tutela provisória de urgência, que a requerida 

seja compelida a custear o tratamento de quimioterapia, bem como os 

procedimentos cirúrgicos hospitalares correlatos. Foi determinada emenda 

à inicial (Id. 10713680). A emenda foi apresentada, oportunidade em que a 

autora esclareceu que o procedimento médico recomendado é a 

radioterapia, ao contrário do descrito na inicial quando, erroneamente, 

indicou a quimioterapia. Juntou relatório médico (Id. 11113548). Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos são suficientes a evidenciar que a autora é portadora 

de doença grave, identificada pela CID 10 – C50.9 (Neoplasia maligna da 

mama) –conhecida comumente como “Câncer de mama”, cujo diagnóstico 

inicial foi firmado em 06.04.2017, conforme relatório médico juntado no Id. 

nº 11113604. Ainda de acordo com o supracitado relatório médico, a 

autora foi submetida a cirurgia em 27.04.2017 e, posteriormente, a 

programa de quimioterapia, com primeiro ciclo iniciado em 15.08.2017 e 

completada “última infusão” em 31.10.2017, com programação para 

realizar radioterapia. Conforme alegações trazidas na exordial, a autora 

com a ajuda de familiares custeou o tratamento até aqui realizado, mas, 

todavia, não tem mais condições financeiras para sua continuidade, 

mormente a realização das sessões de radioterapia, nos moldes da 

recomendação médica. Como assinalado no relatório, houve a negativa da 

requerida em custear o tratamento da autora ao argumento de 

necessidade do cumprimento do período de carência. De fato, ao que se 

nota do contrato firmado entre as partes e seu aditivo (Ids. 10675372 e 

10675458), restou estabelecido período de carência de 24 (vinte e quatro) 

meses, contados do dia 11.04.2017, para os casos de doenças 

pré-existentes. Com efeito, nesta quadra de cognição sumária, não 

vislumbro que a parte requerida tenha cometido ato ilícito em negar a 

cobertura do tratamento radioterápico, pois agiu, ao que tudo indica, em 

conformidade com o pactuado contratualmente. No entanto, por mais que 

possa parecer contraditório, me parece evidente que a situação sui 

generis ora apresentada reclama um juízo de ponderação de direitos, cujo 

resultado inclina-me a interpretar as cláusulas contratuais em benefício da 

usuária do plano. É que do quadro de provas coligidas aos autos 

dessume-se o caráter emergencial do tratamento reclamado, pois diante 

da gravidade da moléstia a que a autora está acometida, deduz-se que a 

sua continuidade é essencial para evitar sequelas irreversíveis e, 

principalmente, garantir-lhe a preservação da vida. Na hipótese, 

aguardar-se o decurso do período de carência ou decisão de mérito 

acerca da validade ou não da recusa administrativa da mantenedora, bem 

assim se o atual quadro clínico da autora se enquadra como doença 

pré-existente (também objeto de discussão da inicial), mostra-se 

inadequado em face dos princípios constitucionais do direito à vida e 

dignidade da pessoa humana. Além disso, diante da notória gravidade do 

caso, a espera e a não concessão da tutela de urgência tornaria inócua a 

própria finalidade contratual, qual seja, assegurar que o contratante goze 

de assistência médica e hospitalar necessários à preservação de sua 

saúde e, consequentemente, possa continuar dando ao plano de saúde a 

contrapartida pecuniária, também necessária à subsistência da 

cooperativa. Nestes casos, a jurisprudência dos Tribunais pátrios caminha 

no sentido de flexibilizar o período de carência para que o tratamento de 

emergência seja custeado. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgado 

do e. Superior Tribunal de Justiça e c. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO 

MÉDICO DE URGÊNCIA) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de 

carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de 

doenças e lesões preexistentes ao contrato. 1.1. A jurisprudência do STJ 

é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em 

contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 

466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado 

em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). [...]. 2. Agravo regimental desprovido”. 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg 

no AREsp 627782 SP 2014/0301141-7 (STJ) - Data de publicação: 

11/03/2015. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CÁLCULO URETRAL À ESQUERDA 

(RIM PARALISADO) – DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A 

NECESSIDADE DE EXAME E CIRÚRGIA - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - 

RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA 

- APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

– POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – 

PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – 

[...] RECURSO DA RÉ UNIMED – DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES 

– PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrando-se que o paciente necessita 

de tratamento urgente em razão da cólica renal, devido cálculo uretral à 

esquerda, pielonefrite e hidronefrose (rim paralisado), devidamente 

atestado por médico especialista, é fundamental à preservação de sua 

saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com o custo dos 

exames e cirurgia, ainda que no período de carência, em atenção aos 

princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, 

porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 

35-C, da Lei n. 9.656/98. Os princípios do direito à vida, bem como da 

dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem 

como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de 

saúde.” [...] (Ap 28503/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PLANO DE SAÚDE – APENDICITE AGUDA – NECESSIDADE DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CARÁTER URGENTE/EMERGENTE 

COMPROVADO – PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO – PRECEDENTES 

DO STF – RECUSA ABUSIVA E INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. No momento em que o julgador analisa as 

cláusulas contratuais constante em contratos de plano de saúde, é 

possível que, em situações excepcionais, quando em conflito interesse 

maior a ser preservado, qual seja o direito à saúde e a preservação da 
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vida, os parâmetros acordados sejam compreendidos de maneira mais 

favorável ao consumidor, principalmente em casos de evidente urgência 

e/ou emergência. 2. O Supremo Tribunal Federal – STF já possui 

entendimento consolidado segundo o qual “o período de carência 

contratualmente estipulado em contratos de seguro-saúde não prevalece 

em situações emergenciais.” (AgRg no AREsp 110818/RS; AgRg no 

AREsp 327767/CE; AgRg no AREsp 213169/RS; REsp 1243632/RS; AgRg 

no Ag 845103/SP; AgRg no REsp 929893/PR)”. [...] (Ap 37218/2017, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) 

Indiscutível, portanto, que, em um juízo de ponderação, deve-se 

reconhecer à plausibilidade do direito alegado pela autora. No que tange 

ao perigo de dano, emerge da própria pretesão da parte autora, pois a não 

viabilização do tratamento lhe imporá risco à saude e à própria vida. Dessa 

forma, em juizo de estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os 

direitos fundamentais de preservação da vida e da saúde devem se 

sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da autora e o evidente 

perigo de dano. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida, autorize 

imeditamente e de forma integral, a realização do procedimento de 

radioterapia na autora, na forma que for prescrita pelo médico que a 

acompanha. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação, deverá 

a requerida juntar nos autos comprovação do cumprimento da decisão. 

Para o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, 

parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Com fulcro no art. 538, inciso IV, 

da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, 

haja vista que os documentos acostados comprovam que a parte autora é 

portadora de doença grave. Intimem-se e cumpra-se, em regime de 

plantão. Em seguida, voltem-me conclusos para designação de audiência 

de conciliação, tendo em vista que, na presente data, o sistema 

encontra-se inoperável para tal finalidade. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, 14 de Novembro 2017. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito K

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022682-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022682-30.2017.8.11.0041 AUTOR: WAGNER 

SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 9109459, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 11h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023801-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MORELI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023801-26.2017.8.11.0041 AUTOR: BRUNO MORELI 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 9813787, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

06 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024681-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PINHEIRO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024681-18.2017.8.11.0041 AUTOR: JEAN PINHEIRO 

MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 9765300, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 21 de fevereiro de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

06 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1034549-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBARA PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034549-20.2017.8.11.0041 AUTOR: ALESSANDRA 

BARBARA PEREIRA LEITE RÉU: BNCO PAN S.A. Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Alessandra Bárbara Pereira Leite em desfavor de Banco Pan S/A, ambos 

qualificados nos autos. No caso ora em apreço, verifica-se que, muito 

embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo do Juizado 

Especial Cível, a demanda foi distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. 

Ademais, verifica que o valor da causa se amolda ao teto estipulado pela 

Lei 9.009/95 e, ainda, que a parte autora não pugna pela condenação do 

requerido em honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). Assim sendo, determino 

a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034847-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. B. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

JULIANE APARECIDA DA COSTA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034847-12.2017.8.11.0041 AUTOR: DIEGO DA 

COSTA BERNARDO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 10720772, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 22 de fevereiro de 2018, às 10h45min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034847-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. B. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

JULIANE APARECIDA DA COSTA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034847-12.2017.8.11.0041 AUTOR: DIEGO DA 

COSTA BERNARDO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 10720772, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 22 de fevereiro de 2018, às 10h45min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034841-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034841-05.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONILDO 

PINHEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 10720179, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037749-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hitler Pullig Filho OAB - MT0011529A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO DE OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037749-35.2017.8.11.0041 AUTOR: FORNARI 
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SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME RÉU: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO 

MATEUS LTDA Vistos em Correição. Considerando que a exordial não 

atende alguns dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO que seja 

intimado o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de: 1. Indicar os endereços 

eletrônicos dos autores e dos réus, nos termos do art. 319, inciso II, do 

Código de Processo Civil; 2. Indicar a opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do art. 319, inciso 

VII, Código de Processo Civil; Outrossim, tendo em vista que a parte autora 

se trata de pessoa jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil, não limita a favor a presunção relativa de 

hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Assim sendo, com fulcro no art. 99, § 2º, do citado Diploma 

Processual, deverá a parte requerente, em igual prazo, acostar aos autos 

o seu balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 

exercício, além de outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada 

incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Atendida a determinação ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034284-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITO SEVERINO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034284-18.2017.8.11.0041 AUTOR: LAURITO 

SEVERINO DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 10631652, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 11h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037749-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hitler Pullig Filho OAB - MT0011529A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037749-35.2017.8.11.0041 AUTOR: FORNARI 

SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME RÉU: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO 

MATEUS LTDA Vistos em Correição. Considerando que a exordial não 

atende alguns dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO que seja 

intimado o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de: 1. Indicar os endereços 

eletrônicos dos autores e dos réus, nos termos do art. 319, inciso II, do 

Código de Processo Civil; 2. Indicar a opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do art. 319, inciso 

VII, Código de Processo Civil; Outrossim, tendo em vista que a parte autora 

se trata de pessoa jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil, não limita a favor a presunção relativa de 

hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Assim sendo, com fulcro no art. 99, § 2º, do citado Diploma 

Processual, deverá a parte requerente, em igual prazo, acostar aos autos 

o seu balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 

exercício, além de outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada 

incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Atendida a determinação ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021159-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021159-80.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO 

COSMOS ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 8765306, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 22 de fevereiro de 2018, às 11h45min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito V

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036543-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA MARQUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036543-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZA 

MARIA MARQUES SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos 

em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Outrossim, nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 
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que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, tendo em vista que a 

autora esta qualificada como Analista do Tribunal de Contas (aposentada) 

e, muito embora conste na inicial que os holerites estariam em anexo, 

sendo que não há nos autos documentos que comprovem a sua renda. Ao 

contrário, consta na inicial que a autora, para regularizar a pendencia 

acordaram com a parte requerida, efetuou um pagamento no valor de R$ 

8.068,50 (oito mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), através 

de quitação de boleto a vista (id. nº 10955988), situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópias atualizadas dos holerites e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033424-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033424-17.2017.8.11.0041 AUTOR: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033450-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

EDER STELLATO (AUTOR)

PAULO DE TARSO RASTELLI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PS HOLDING PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033450-15.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIO SERGIO 

DE OLIVEIRA, EDER STELLATO, PAULO DE TARSO RASTELLI DE 

OLIVEIRA RÉU: PS HOLDING PARTICIPACOES LTDA Vistos em Correição. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036034-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE GUIMARAES MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL AMECOR LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036034-55.2017.8.11.0041 AUTOR: WALACE 

GUIMARAES MATOS RÉU: HOSPITAL AMECOR LTDA. Vistos em 

Correição. Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a parte autora não juntou a petição inicial. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial disposto o art. 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030995-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030995-77.2017.8.11.0041 AUTOR: HDI SEGUROS 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Correição. Considerando que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de recebimento (art. 246, I, 

CPC), para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a 

parte autora já informou seu desinteresse na composição consensual, em 

caso de manifestação de desinteresse também da parte requerida, desde 

que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 

334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se 

em cartório o transcurso do prazo para apresentação de defesa. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031143-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JACIR DRESCHER (RÉU)

LOECIR BELTER (RÉU)

OLVIDES LUIZ COLLI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031143-88.2017.8.11.0041 AUTOR: BEL LAR 

COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, LINIBEL STROBEL MOREIRA DA 

SILVA RÉU: OLVIDES LUIZ COLLI, JAIR JACIR DRESCHER, LOECIR BELTER 

Vistos em Correição. Considerando que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil, não limita a favor a presunção relativa de hipossuficiência, 

necessária se faz a comprovação da alegada incapacidade financeira 

para arcar com a custa e despesas processuais. Portanto, com fulcro no 

art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o seu balanço 

patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício, além de 

outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade 

econômica, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendida a determinação ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031330-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031330-96.2017.8.11.0041 AUTOR: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032699-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032699-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANIVAL 

SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10387980, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, com fulcro no 

art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito, haja vista que os documentos acostados no Id. nº 
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10387982 apontam trauma de TCE em decorrência de acidente de trânsito, 

o que acarreta debilidade profissional, ainda que temporária. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1036487-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO THIELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036487-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JEFERSON 

LEANDRO THIELE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em 

Correição. Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena 

de indeferimento, emendar a petição inicial, acostando aos autos a 

sentença coletiva a ser liquidada, porquanto se trata de documento 

indispensável, a teor do art. 320 do referido Diploma Processual. Decorrido 

o prazo assinalado, com ou sem manifestação, remetam-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032944-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELLINA CURY HADDAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032944-39.2017.8.11.0041 AUTOR: MELLINA CURY 

HADDAD RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos em Correição. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. Entretanto, compulsando 

os autos, constata-se que os documentos contidos nos autos contradizem 

a alegada situação de hipossuficiência da parte autora. Pois bem. É certo 

que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural 

ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois os documentos 

acostados aos autos, mormente os recibos de pagamentos de tratamento 

médico na rede particular de saúde, indicam que o genitor do infante autor 

possui renda incompatível com o pedido de gratuidade, situação que 

obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a insuficiência de recursos de seus genitores, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Outrossim, em que pese a 

presente ação tenha sido ajuizada exclusivamente pelo menor Luiz 

Fernando Cândido Madureira, pela simples leitura da exordial, afere-se que 

quem arcou com as despesas narradas na inicial foi seu genitor, Geraldo 

Cândido da Silva Neto, pelo que cabe exclusivamente a esse eventual 

ressarcimento, o que configura a ilegitimidade ativa do menor. Assim 

sendo, a parte autora deverá, no mesmo prazo e sob pena de 

indeferimento (ar. 321, CPC), emendar a petição inicial, para adequar o 

polo ativo da ação, promovendo a inclusão de seu genitor, Geraldo 

Cândido da Silva Neto. Atendidas as determinações ou transcorrido o 

prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 
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prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016913-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO DE GERMANO BORGES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016913-75.2016.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

FERNANDO DE GERMANO BORGES FILHO RÉU: GINCO URBANISMO LTDA 

Vistos em Correição. DEFIRO o pedido de dilação do prazo para acostar 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel (Id. nº 4289690), pelo que 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para acostar aos autos o referido 

documento indispensável para à propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033775-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033775-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS FERREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela declaração apresentada no 

movimento Id. Nº 10555081, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 2018, ao 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso III, da 

CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, haja 

vista que os documentos acostados no Id. nº 10555085 apontam fratura 

no fêmur decorrência de acidente de trânsito, a qual acarreta debilidade 

profissional, ainda que temporária. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito W

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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RUBENS DE AMORIM NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029979-88.2017.8.11.0041 AUTOR: GREMIO 

DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - GDO RÉU: RUBENS DE AMORIM NUNES Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 

10603909), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na transação, 

cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. 

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, as custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito M

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017249-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA SANTOS DE PROENCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017249-45.2017.8.11.0041 AUTOR: JULITA SANTOS 

DE PROENCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 7984516, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 09h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004701-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004701-85.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE DAMIAO 

FEITOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Diante da ausência injustificada da parte 

autora à audiência de conciliação (Id nº 7370152), ato para o qual foi 

devidamente intimada por seu advogado (Id. nº 7361162), APLICO MULTA 

por ato atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente a 2% 

(dois por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. 

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o 

pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via 

recursal e não comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à 

Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos 

termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Sem prejuízo do 

disposto supra, DEFIRO o pedido constante no Id. nº 7370152 e, por 

conseguinte, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22 de 

fevereiro de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 07. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas as partes 

serem intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na 

imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC ). Por fim, 

restando infrutífera a tentativa de conciliação, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação 

ofertada no Id. nº 8052421 (art. 350, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004701-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO FEITOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004701-85.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE DAMIAO 

FEITOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Diante da ausência injustificada da parte 

autora à audiência de conciliação (Id nº 7370152), ato para o qual foi 

devidamente intimada por seu advogado (Id. nº 7361162), APLICO MULTA 

por ato atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente a 2% 

(dois por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. 

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o 

pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via 

recursal e não comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à 

Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos 

termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Sem prejuízo do 

disposto supra, DEFIRO o pedido constante no Id. nº 7370152 e, por 

conseguinte, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22 de 

fevereiro de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 07. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas as partes 

serem intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na 

imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC ). Por fim, 

restando infrutífera a tentativa de conciliação, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação 

ofertada no Id. nº 8052421 (art. 350, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1008584 Nr: 26955-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSS, LOURDES FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo da 

indenização pleiteada.

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada.

Assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento 

administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 719307 Nr: 14972-83.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DALLA VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - 

OAB:12261, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça constante à 

fls. , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 702032 Nr: 36653-46.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO FREITAS PAJANOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA, MARCOS C. DA SILVA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES - OAB:4681/MT, LUIS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3936, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE GEORGIA ALVES 

DE CARVALHO - OAB:MT - 14515, JOAO CESAR FADUL - 

OAB:3089/MS, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - OAB:6948/MT, 

marcela de assis paiva serra - OAB:13256, MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça constante à 

fls. , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 233 de 605



 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890265 Nr: 23381-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINDOLA OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANZANO CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919845 Nr: 43349-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, FÁBIO GRECO, AMAURY FONSECA JUNIOR, SÃO 

JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA, ALBERTO JORGE 

FILHO, MAURO CUNHA SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERES BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 “Vistos,

1. Em razão do falecimento da parte requerida Feres Bechara (fls. 171), a 

presente audiência restou prejudicada.

 2. Em atendimento ao disposto nos arts. 110, 313, §§ 1o e 2o e 687 e ss. 

do CPC, declaro suspenso processo, determinando à citação do 

inventariante pessoalmente, por carta, no endereço indicado pelo autor às 

fls. 171v, a fim de que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre o pedido 

de habilitação do espólio.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1161903 Nr: 36721-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAL DANANSAN, JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEISE TORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 27060 Nr: 5449-38.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LION S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD JAUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, ANNAVERA AURESCO ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, 

MICHELE MENDES MAIA - OAB:8008, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 27891 Nr: 5451-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RETALHISTA CENTRO 

OESTE DIESEL LTDA, EDUARDO ZEFERINO, ZAIRA CAZO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5200/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, NELSON 

ARAÚJO DA COSTA FILHO - OAB:8.505-A/MT, OSMAR DA SILVA 

MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 14250-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:10960-B/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, 

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 79285 Nr: 5486-65.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO ELETRICISTA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DA SILVA - 

OAB:1713/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 23900-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO ED. WALL STREET, FLÁVIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT

 Cumprindo a determinação de fls.256, intimo a parte exequente para que 

traga aos autos o débito atualizado, que deverá ser realizado a partir do 

cálculo apresentado para contadoria judicial e que consta da impugnação 

ao cumprimento de sentença (cód. 289214).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 23900-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO ED. WALL STREET, FLÁVIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para depositar o valor da diligência 

do Oficial de Justiça Avaliador, conforme decisão de fls. 253/256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 142208 Nr: 26675-89.2003.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE DE FÁTIMA MARQUES PALONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 757282 Nr: 9449-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1108579 Nr: 14155-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 24377 Nr: 5619-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAÍDE ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 219913 Nr: 28301-75.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE SEBASTÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT, LUCIANA ALVES RODRIGUES - OAB:826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 248089 Nr: 15630-83.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, 

DENISE FERNANDES BERGO - OAB:9675/MT, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, GABRIELA CORREIA - OAB:10.031/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, JORGE LUIZ DUTRA 

DE PAULA - OAB: 9.391-B/MS, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 265342 Nr: 23105-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO AUGUSTO DE SOUSA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, OAB/MT nº 12937, para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares, sendo que foi efetuada carga 

rápida para fotocópia.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 357552 Nr: 27949-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTAR VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: auro wilson fávaro - 

OAB:83.558

 Nesta data, intimo a parte executada, na pessoa de seu procurador, 

acerca da penhora que recaiu sobre os veículos M.BENZ/OF 1315, placa 

BWU2.561, SP; SCANIA, placa GMD 7784, SP; M.BENZ/O 371RSD, placa 

BYA1216, SP; M.NEMZ/O 364 11R, placa GPH 1677, SP, para que 

querendo e no prazo de 10(dez) dias, requeira a substituição do bem 

penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779121 Nr: 32555-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO VIVENDAS DAS GOIABEIRAS, 

TR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

CONDOMINIO EDIFÍCIO VIVENDAS DAS GOIABEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erly de Souza Lima - 

OAB:14.946, VICENTE RODRIGUES CUNHA - OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA TANIA RIBEIRO DE 

AZEVEDO - OAB:14045

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça constante à 
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fls. , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 789180 Nr: 43180-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISY FÁTIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - 

OAB:SP-21585, EMLIANO MATHEUS BORTOLOTTO BEGHINI - 

OAB:286.992, IDELMA CARINA JORDÃO - OAB:256246, Jack Izumi 

Okada - OAB:SP-90393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919211 Nr: 42889-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES BERNARDES BOTELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos em Correição.

 Trata-se de Ação Revisional de Débito c/c Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Hermes Bernardes Botelho 

Junior em desfavor de Cab Cuiabá S/A- Concessionária de Serviço, 

ambos qualificados nos autos.

Narra o autor que as faturas da sua residência sempre estiveram no 

mesmo patamar. Todavia, alega, que as faturas dos meses setembro e 

outubro do ano de 2012 e a de maio do ano de 2013 destoam do consumo, 

sendo cobrado valores exorbitantes.

 Em 16.09.2014, foi deferida a tutela antecipada, determinando que a 

requerida se abstivesse de inserir os dados do requerente no cadastro 

restritivo de crédito, bem como de suspender o fornecimento de água (fls. 

89/90).

A empresa requerida foi citada em 21.10.2014, conforme certidão de 

diligência feita por Oficial de Justiça constante às fls. 95.

Às fls.109/143, a parte ré apresentou contestação, sendo impugnada pelo 

requerente às fls. 214/231.

Realizada audiência de conciliação, aos 30.07.2015, as partes não 

entabularam acordo, pugnando, a parte autora, por perícia técnica no 

hidrômetro (fls.248).

Às fls. 277/281, a parte autora informou o descumprimento da liminar, e 

pugnou pela majoração da multa fixada, bem como pelo imediato 

restabelecimento do serviço.

É a síntese.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que mesmo intimada acerca do teor da 

liminar (fls.95), a requerida descumpriu ordem judicial, motivo pelo qual o 

autor pleiteou pela majoração da multa.

Ressalto que a astreinte é estipulada com o intuito de impelir a parte a 

cumprir o provimento judicial, a fim de impedir o retardo injustificado no 

atendimento da tutela concedida.

Acerca da majoração da multa, colaciono o seguinte julgado do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato Grossense, in verbis:

“AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO 

- NOVA APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão 

agravada impõe-se a sua manutenção. Restando ineficaz multa 

cominatória, ante o descumprimento de decisão judicial, é cabível 

majoração da sanção para garantir a satisfação da decisão judicial.” (AgR 

144170/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 05/11/2015).

Pois bem. No caso dos autos, a suspensão do fornecimento de água se 

deu em razão dos débitos questionados na inicial e abrangidos na liminar, 

quais sejam, setembro e outubro de 2012 e maio de 2013, conforme o 

aviso de débito acostado às fls. 283.

Ressai do referido aviso, ainda, a cobrança da fatura vencida aos 

28.11.2017, a qual, contudo, já foi devidamente quitada, conforme 

comprovante de pagamento de fls. 285.

Nestas circunstâncias, considerando o descumprimento da liminar, DEFIRO 

o pedido de fls. 277/281, o que faço para determinar que a concessionária 

requerida:

1) sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015, RESTABELEÇA o fornecimento de água no hidrômetro cuja 

matrícula é a de nº 458525-9, no prazo de 24 (vinte e quatro);

2) sob pena de aplicação de multa por descumprimento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015, SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de 

água no hidrômetro cuja matrícula é a de nº 458525-9, bem como de inserir 

o nome do requerente nos cadastros restritivos de crédito, 

especificamente no que se refere aos valores discutidos nos autos.

Intime-se

Cumpra-se, inclusive em regime de plantão.

Após, retornem os autos conclusos para eventual julgamento antecipado 

ou saneamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114365 Nr: 16446-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça constante à 

fls. , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116358 Nr: 17203-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA NUNES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça constante à 

fls. , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120333 Nr: 18921-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEINIFER SAMARA DIAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido formulado pela requerente às fls. 34

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 236 de 605



Sendo assim, designo nova audiência de conciliação (CPC, art. 320), para 

o próximo dia 21/03/2018, às 10:00h, a ser realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá – TJMT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 01 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152290 Nr: 32677-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual.Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código.Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos.Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de Dezembro de 2017.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155737 Nr: 34219-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA RAMOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO, LUIZ 

ADAUTO RODRIGUES CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156183 Nr: 34378-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON LUIZ LEITE SACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1254763 Nr: 22609-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKIRA TOYODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SOUZA 

FIGUEIREDO - OAB:4487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que a parte exequente preste caução nos autos, que arbitro 

no valor atualizado do imóvel.Uma vez prestada a caução, INTIME-SE o 

devedor, por meio de seu patrono, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra a determinação contida na sentença (fls.10/16), no 

que tange a emissão de declaração de vontade junto ao Serviço Notarial e 

Registral competente, com aptidão à formalização e subsequente registro 

da escritura pública de compra e venda do imóvel negociado em favor do 

exequente.Consigne que, transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado apresente a impugnação ao cumprimento 

provisório de sentença, nos termos do art. 525, do Código de Processo 

Civil.Não oferecida impugnação, INTIME-SE a parte credora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse pelo prosseguimento do feito, 

devendo requerer o que entender de direito.Consigno, também, que não 

serão arbitrados honorários advocatícios em sede da execução 

provisória, seguindo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp 1291736/PR, de relatoria 

do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (DJe 19/12/2013).Anoto, por oportuno, 

que o entendimento se mantém incólume, conforme se extrai de recente 

julgado:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO SEDIMENTADA NA 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso especial 

repetitivo, "em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários 

advocatícios em benefício do exequente" (REsp 1291736/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2013, DJe 

19/12/2013). 2 Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ AgInt no 

AREsp 245.086/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).Atendidas e cumpridas 

t o d a s  a s  d e t e r m i n a ç õ e s ,  r e m e t a m - s e  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034822 Nr: 39014-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA PREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, determinando a retificação do assento de nascimento da 

autora, no sentido de alterar o seu nome para “MIRIAN PEREIRA DE 

OLIVEIRA”.Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao Cartório de 

Registro Civil competente, com as formalidades legais.Sem custas e 

honorários.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779842 Nr: 33335-84.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANGELITA FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). VENICIUS YUTAKA HARIMA, OAB/MT nº 10116, para que devolva 

estes autos, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda 

do direito de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1197811 Nr: 3847-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:OAB/MG 103.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para que traga aos autos cópia da 

petição inicial, conforme despacho de fls. 5, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028702-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO DE OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028702-37.2017.8.11.0041 AUTOR: ALANCARDEL 

CORREA DE OLIVEIRA RÉU: RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e 

Venda de Imóvel e Cancelamento de Registro Imobiliário, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Alancardel Correa de Oliveira em desfavor 

de Raimundo Assunção e Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narra o autor que, em 25.08.2003, através de escritura pública de 

compra e venda lavrada no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, no livro nº. 42-Z, fls. 019/020, 

adquiriu de Jockey Clube de Mato Grosso, o imóvel objeto da matricula nº. 

64.860, de 11 de novembro de 2003, onde reside em companhia de sua 

irmã (idosa) e uma sobrinha deficiente desde a aquisição. Diz que, em 

03.11.2006, abriu uma microempresa em sua própria residência para 

explorar o ramo da atividade de comércio por atacado de peças e 

acessórios para veículos automotores, tendo como razão social a 

denominação “Distribuidora de Peças São Benedito LTDA-ME – CNPJ 

04.024.049/0001-35”. Em decorrência da atividade comercial exercida, 

fazia entregas utilizando um veículo FIAT/FIORINO, de sua propriedade. 

Todavia, em razão da idade e com dificuldades para dirigir, em maio de 

2012, contratou o requerido para trabalhar em sua empresa como 

motorista e, então, passaram a viajar juntos nas entregas das mercadorias 

comercializadas. Assevera que, em razão do crescimento do negocio e 

sem condição financeira para investimentos, o requerido lhe sugeriu fazer 

um empréstimo bancário. Ocorre que, na época, tinha restrição em seu 

nome que impedia acesso ao crédito, oportunidade onde o requerido lhe 

propôs que passasse a escritura da sua propriedade residencial para o 

nome dele, mediante a promessa de que, dessa forma, poderiam pleitear o 

financiamento e conseguir o almejado empréstimo. Para tanto, diz que o 

requerido propôs, ainda, a condição dele participar da sociedade da 

empresa e juntos, exercerem o ramo de atividade comercial. Descreveu o 

autor, ainda, que diante do acordo, se dirigiram ao Cartório de Registro de 

Imóveis e lá transferiu o domínio do supracitado imóvel ao requerido, 

continuando com a sua posse e nele residindo em companhia de sua irmã, 

também idosa, e de uma sobrinha deficiente. Explica que, tendo em vista 

que a transferência de domínio do imóvel para o requerido era apenas por 

formalidade e simulação para obterem a aprovação do credito, ficou 

ajustado entre ambos que assim que o financiamento fosse quitado, esse 

faria a transferência devolvendo-lhe o domínio do imóvel. Porém, afirma 

que a ideia do requerido não surtiu efeito, pois não conseguiu o 

financiamento e, ainda, esse deixou a empresa, indo embora e levando 

consigo o veículo FIAT/FIORINO que utilizava para entregas das 

mercadorias negociadas. Assim, pugna pela concessão de tutela de 

urgência para o fim de determinar que o 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá faça constar na matricula 

nº 64.860 do imóvel a existência da presente lide, bem como o 

impedimento de quaisquer transferências que impliquem em alienação, 

ônus e encargos à propriedade do mesmo. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito do autor, pois resta evidenciado pela 

documentação acostada que, em 25.08.2003, ele adquiriu o imóvel objeto 

da matrícula nº 64.860 (Id. nº 9882363), onde diz residir desde então. 

Ainda, ao que se nota, o autor possui fatura de conta de energia elétrica 

do ano de 2017 em seu nome, sendo que o endereço da unidade 

consumidora é o mesmo do imóvel objeto da matrícula aludida. Tais fatos, 

demonstrando que o autor está na posse do imóvel, conferem 

verossimilhança às suas alegações sobre a transferência da propriedade 

ao requerido ter se dado apenas de maneira aparente, sem que o negócio 

tenha se constituído de plena vontade. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso não 

seja deferida a medida, persistindo a possibilidade do requerido dispor do 

bem imóvel cujo domínio ora se discute, poderá haver prejuízo a terceiros 

estranhos à lide que, eventualmente, venham a adquiri-lo de boa-fé. Por 

fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido do autor seja julgado improcedente ao final, feito 

o levantamento restritivo acerca da existência da presente ação, o imóvel 

estará livre de embaraços. Entretanto, entendo incabível nessa seara 

inaugural, a determinação de bloqueio da matrícula, haja vista a 

inexistência de prova inequívoca. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em situação análoga, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA 

PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE REGISTRO CARTORIAL – 

DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE 

AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA 

MATRÍCULA DO BEM – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – 

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – 

BLOQUEIO DE MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA 

INEQUÍVOCA SOBRE O GRAVE VÍCIO IMPUTADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A averbação da existência de ação à 

margem da matrícula de imóveis é medida adequada e prudente quando se 

discute a titularidade deles, devendo ser determinada até mesmo de ofício 

pelo magistrado, afinal, tal anotação não restringe o direito de posse ou 

propriedade, e, ainda, alerta a eventuais terceiros acerca das lides que os 

envolvem e das consequências decorrentes delas. Inteligência do poder 

geral de cautela e de precedentes do TJMT. 2. É cabível o bloqueio de 

matrícula apenas em hipóteses excepcionais, quando, ao mesmo tempo, o 

vício imputado pela parte autora seja grave o suficiente e, ainda, o 

caderno processual possua provas suficientes, inequívocas, acerca 

daquele. Inteligência do art. 214, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.015/1973, do art. 

1.228 do CC, dos arts. 131 e 273 do CPC, e do art. 5º, XXII da CF. 3. 

Recurso parcialmente provido” (AI 16279/2015, DES. JOÃO FERREIRA 
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FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015). Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar ao Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, a anotação à margem 

da matrícula nº 64.860, do imóvel localizado na Avenida Jockey Clube, 

antiga Rua A, nº. 295, Loteamento Jockey Clube, Lote 28, Quadra 03, CEP 

78.095-250, Cidade e Comarca de Cuiabá/MT, a existência da presente 

ação. DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 19 de Março de 2018, às 10h, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. Tendo em vista 

que a parte autora já informou seu desinteresse na composição 

consensual, em caso de manifestação de desinteresse também da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o 

pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista que os documentos 

acostados no Id. nº 10564748 comprovam que a parte autora trata-se de 

pessoa idosa. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá, 13 de 

Dezembro 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034133-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO DE OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034133-52.2017.8.11.0041 AUTOR: WELLINGTON 

HENRIQUE DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Wellington Henrique dos Santos em desfavor de Banco do Bradesco 

S/A, ambos qualificados no autos. Alega o requerente que é cliente do 

banco requerido, sendo titular da conta fácil n.º 0087628-3. Aduz que, em 

razão de estar desempregado, acumulou débitos junto à instituição 

bancária, perfazendo uma dívida no montante de R$ 3.406,42 (três mil, 

quatrocentos e seis reais e quarenta e dois centavos). Assevera que, aos 

31.08.2017, o requerido encaminhou proposta de renegociação de dívida, 

reduzindo o débito para R$ 685,28 (seiscentos e oitenta e cinco reais e 

vinte e oito centavos), caso o pagamento fosse realizado até 27.09.2017. 

Sustenta que, aos 14.09.2017, o requerente realizou o pagamento do 

débito, todavia permaneceu com seus dados inscritos no cadastro 

restritivo de crédito. Requer, em sede de tutela de urgência, que o 

requerido seja compelido a retirar seus dados do cadastro restritivo de 

crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, em que 

pese sustente a parte autora estar presente o segundo requisito 

supracitado, em razão da existência de uma negativação supostamente 

indevida, não há, ao menos neste momento, a probabilidade do direito. Isso 

porque, não há como se aferir, tão somente com os documentos 

acostados aos autos, se o valor ora negativado, de R$ 197,62 (cento e 

noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), está inserido no valor 

objeto da dívida renegociada. De fato, analisando o extrato da negativação 

(Id nº 10610506), há o registro de que o número do contrato que originou a 

negativação é o nº 029019481000046. Por outro lado, observando a carta 

de renegociação de dívida (Id nº 10610213), há menção de que as 

condições especiais informadas na carta regularizam apenas o débito 

proveniente do contrato “Reneg dívidas 7898867”. Deste modo, em que 

pese o requerente ter adimplido o valor da renegociação da dívida, não há 

como saber, neste juízo de cognição sumária, se o valor negativado 

corresponde ao mesmo contrato da renegociação da dívida ou se é um 

débito distinto, visto que os valores dos débitos, bem como os números 

dos contratos não se correspondem. Deste modo, estando ausente nos 

autos um dos elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito da 

parte autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse 

sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 

300 DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não 

são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser 

indeferida a tutela de urgência.”. (TJ-MG, AI 10000160561940001,Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017, 

Relator Mota e Silva). Assim sendo, uma vez ausentes, ao menos neste 

momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id nº 10610205, p.3, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 

de março de 2018, às 12h:00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Outrossim, 

compulsando os autos, verifico haver divergência entre o pedido e suas 

especificações (art. 319, inciso IV do CPC), uma vez o autor denomima a 

presente ação como declaratória de inexistência de débito, todavia, em 

seus pedidos, não pleiteia a inexigibilidade do débito. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias e sob 

pena de indeferimento da incial (art. 321, CPC), emende a petição inicial, 

adequando os pedidos e suas especificações, nos termos do art. 319, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Atendidas as determinações ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

9ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024140-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para comprovar a distribuição a carta 

precatória via PJE, no prazo de 05 dias. MARIA FELIX Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033988-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033988-93.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Embora haja manifestação de desinteresse do 

autor, a audiência somente não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição (CPC, art. 

334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por 

meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da data 

da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/02/2018 às 09h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ressalvada a hipótese de 

oportuna manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (CPC, 

art. 335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 823687 Nr: 29768-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO ROSA OKDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, 

AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA, AGM PARTICIPAÇÕES LTDA, MUDAR 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MUZZI - OAB:13160

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 444/448.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 70276 Nr: 2261-03.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erni Barcelos Ficagna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BRITO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORCELINO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:142813/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Vistos,

CONCEDO ao executado o prazo de 05 dias para se manifestar sobre as 

alegações e pedidos formulados pelo exequente às fls. 273/377, fls. 

388/394 e as fls. 396/400.

No mesmo prazo, o executado deve comprovar o justo impedimento ao 

comparecimento a presente audiência, sob pena de aplicação de multa.

Com o aporte, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949890 Nr: 60286-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE MIRANDA DE CARVALHO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA JÚLIA CORREA, NATALINO OTACÍLIO 

DE AMORIM, PEDRO LÚCIO DE SIQUEIRA, CLEIDE DE RODRIGUES 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - 

OAB:OAB/MT 3.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda para DECLARAR o 

domínio da requerente sobre o imóvel descrito na inicial localizado à Rua 

Professora Amelia Muniz nº. 58, Bairro Cidade Alta, em Cuiabá – MT, 

escriturado sob o Segundo Serviço Notarial e Registral do Estado de Mato 

Grosso – Comarca de Cuiabá.A presente sentença servirá de título para 

matrícula, oportunamente no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca.Tratando-se de processo necessário e não havendo oposição 

ao pedido formulado, não há falar em fixação de honorários 

advocatícios.Custas Processuais pela parte autora.Preclusas as vias 

recursais, expeça-se oficio ao Segundo Serviço Notarial e Registral do 

Estado de Mato Grosso – Comarca de Cuiabá para registro da propriedade 

da parte requerente em relação ao imóvel em questão, cabendo a 

requerente providenciar os documentos necessários para tanto. P.R.I.Com 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1030260 Nr: 36912-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO VIVENDAS DAS GOIABEIRAS, 

OTÁVIO BEHKING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 
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OAB:3990

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, Perito contábil, 

graduado em ciência contábeis e direito, com endereço na Rua N, Quadra 

09, n.º 12, bairro Miguel Sutil, Cuiabá – MT, telefone: (65) 3642-2921, 

rogerio@guilhermeadvogados.com.br, onde intimado, indicou para perícia 

o dia 16/02/2018 às 10:00 horas, na secretaria da 9ª Vara Cível, afim de 

dar início aos trabalhos periciais, devendo as partes trazerem os 

documentos necessários a realização da perícia, bem como os seus 

assistentes técnicos. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar os documentos necessários para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081656 Nr: 2341-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL MOREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO BASTOS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do CPC, com respaldo nas regras do Dec.-lei 58/37 com as 

alterações da Lei 6.014/73, DETERMINO a adjudicação do imóvel a parte 

requerente, determinando a expedição de ordem judicial para que o imóvel 

em questão seja escriturado e registrado em nome da autora, ficando a 

presença, a atuação e a manifestação dos requeridos perante o serviço 

notarial e registral competente supridas pelo mandado judicial, observadas 

as demais exigências legais.Custas pela parte autora. Sem honorários 

diante da ausência de intervenção da parte contrária. P.R.I. Após, o 

transito em julgado, arquive-se os autos com as formalidades legais e 

baixas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1113678 Nr: 16196-80.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR, 

MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBOR - HESA 115 INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, HELBOR - HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, TAICA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:21.145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a auto composição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, que o orçamento de fls.223/224 foi produzido de forma 

unilateral pela requerida, que há discrepância vultosa entre o valor 

desembolsado para modificação da planta e o valor cobrado a reversão, 

que para se apurar os valores que “supostamente” os autores terão de 

arcar a reversão das alterações contratadas (Sistema Personalize) à 

planta original é imperiosa a realização de prova pericial, antes de nomear 

perito DESIGNO o dia 06/03/2018 às 16h00 para realização de Audiência 

de Conciliação, que acontecerá nesse juízo.

Intimem-se os advogados que deverão comparecer acompanhados das 

partes, independentemente da intimação das mesmas.

Não havendo composição, volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 77354 Nr: 7560-19.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERVAREJÃO SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, VIRGILIO PINONE FILHO - OAB:104248/SP

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório retro, e proceda-se o desapensamento do feito, 

tendo em vista a desnecessidade de tramitarem conjuntamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 226491 Nr: 33799-55.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM - PROMOÇÕES E VENDAS DE 

PASSAGENS RODOVIÁRIAS LTDA, RM - TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA, MARILZA DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT, 

TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:2732/TO

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 241071 Nr: 9677-41.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL-BB 

SEGUROA VIDA MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA DOURADO BOA SORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT, MILENA 

PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo fls. 642 no prazo legal. Posto isso , Impulsiono 

os autos a parte Embargada para manifestar sobre a petição de 

fls.643/644,prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717752 Nr: 11441-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR DIAS DE MORAES, BENEDITO DIAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ASSINFRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI - OAB:, 

EDIVANA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:13829, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, FREDERICO A. PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo fls. 686/705 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 727664 Nr: 23553-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT, 

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte interessada para, no prazo de 05 (dias), requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 751668 Nr: 3441-63.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON DA COSTA PEIXOTO, ISABELLE DE 

QUEIROZ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, BRUNO MARTINS SORNA - OAB:19.693-O, 

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933, RONALDO LUIZ DE 

ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:OAB/MT 7360-B, LUCIANA CASTANHO SAGIN - OAB:11.522, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Atente-se a Secretaria Judicial, para o cumprimento do decisório de fls. 

151, no que tange a citação da denunciada a lide, bem como intimação 

para audiência.

Intime-se o requerido no endereço indicado pela autora às fls. 

152/152-verso, via mandado.

Intimem-se os patronos das partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797814 Nr: 4196-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

em razão dos danos morais às fls. 253/255.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1123607 Nr: 20284-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR PEREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES CASSIANO DE MELO, DALVA B. 

DUARTE DE MELO, DULCY FERREIRA ARANTES, WANESSA DA COSTA 

FERREIRA, EDINALDO RODRIGUES TOLEDO, ERONILDES SOARES 

TEXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERONILDES SOARES TEXEIRA, Cpf: 

69055289191, Rg: 1140700-0, brasileiro(a), natural de Brasileiro(a)-MT, 

Telefone (65) 99225-9363. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS CONFINANTES, DOS AUSENTES E DAS 

PESSOAS INCERTAS E DESCONHECIDAS, que tenham interesse quanto ao 

imóvel localizado na Rua E, Quadra 26, nª 9, bairro Jardim Araça, 

Cuiabá/MT, querendo, manifestar no prazo de defesa de 15 dias.

Resumo da Inicial: Ação de usucapião referente ao imóvel localizado na 

Rua E, Quadra 26, nª 9, bairro Jardim Araça, Cuiabá/MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cumpra-se em integra o decisório de fls. 

44-verso, no que tange a publicação do edital, e posterior vista ao 

representante do Ministério Público.Após, volvam os autos conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cesar Adriane Leôncio, 

digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 91456 Nr: 10988-14.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER MACIEL DA FONSECA, MARIA CRISTINA 

ANDRADE DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO GOUVÊA E SUA MULHER, 

ROSELI LOUSADA GOUVÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ 

- OAB:20.993/MT, DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5.245/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8.500/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise da petição do perito de fls. 

273/274, bem como da petição da parte autora de fls. 275/279.

O perito por meio do referido petitório informa que pela terceira vez, houve 

a inviabilidade da perfectibilização da prova pericial, tendo em vista que 

não foi permitida a entrada no imóvel pelos inquilinos.

Na sequência comparece a parte autora apresentando as alegações por 

meio do qual requer que o perito apresente os Pareceres Técnicos, 

utilizando das provas e métodos explanados nos itens III e IV da petição.

Em face do exposto, manifeste-se o Expert acerca da possibilidade da 

realização da pericia indireta do bem, com base na documentação 

colacionada aos autos pelo autor e pelos requeridos, atentando-se ainda 

ao pleiteado pela parte autora, petitório de fls. 275/279.

Intime-se o requerido a fim de que deposite aos autos sua cota parte dos 

honorários periciais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 370592 Nr: 7149-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANE NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EONIK DO BRASIL LTDA, TRAXX 

MOTOCICLETAS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 
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NETO - OAB:14859/MT, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT, EVA JANINE RICARTE ROLIM - OAB:22.629-CE, IVO 

LUNGUINHO BARBOSA - OAB:20348/CE, marcus vinicius de moraes 

junqueira - OAB:175.803B/ SP

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428622 Nr: 10220-05.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN, ESPOLIO DE 

CARLOS JARDEL GUIDIN, GILVAN GUIDIN, JOAQUIM ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARQUILAU DE PAULA - OAB:01 

B, EDSON ANTONIO SOUZA PINTO - OAB:4643/RO, GUILHERME DA 

COSTA FERREIRA - OAB:AOB/ RO 5546, José Cristiano Pinheiro - 

OAB:1529/RO, VALÉRIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - OAB:OAB/RO 1528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - OAB:12.198- B, 

DANIEL ZAMPIERI BARION - OAB:7519, FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, LORENA MARIA DE NORONHA - 

OAB:11371/MT, THIAGO RAUEN ESPINOLA - OAB:4062-E

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, noticiada 

no petitório de fls. 1976/1978, designo o dia __23__/__01__/_2018____, 

às __14__:_00___ horas, para realização da audiência de conciliação.

Intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores para o 

ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 434760 Nr: 13696-51.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. S. A., MARELSON JOSÉ MORAES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA, CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA-MT - OAB:ARAPUTANGA/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 743596 Nr: 40587-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, CHRISTIANY 

JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 290/293, em razão do provimento parcial ao recurso de apelação.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Expeça-se alvará da quantia depositado no feito às fls. 97 em favor do 

exequente, para conta indicada às fls. 293, bem como mandado ao 

cartório para o registro da servidão, conforme emanado em sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 755746 Nr: 7797-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - ME, 

ANDRÉ BASSITT BARREIROS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 845708 Nr: 49365-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PEIXOTO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 125/128.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 867314 Nr: 7425-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI INÊS CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LIMPSERVICE LIMPEZA PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 
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BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11180

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 218/211.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 902242 Nr: 31500-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO ANTUNES MAGALHAES, MARIA 

JOSÉ MAGALHÃES DA SILVA, TEREZA ANTUNES MAGALHAES, ELIDIO 

DE SOUZA NEVES, MINORU HATTA, ANGELA MARIA COELHO 

GUIMARÃES, ESPOLIO DE GUILBERTO COELHO GUIMARAES, JOAQUINA 

PRUDENCIO DE SOUZA, JOSIAS VIDAL SOLOME, KLEBER PAINS DE 

OLIVEIRA, LUCIA MIDORI SAKASHITA, MARIA CATARINA DA SILVA 

COSTA, ROSELI SOUZA DOS REIS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos etc.

Intimem-se os exequentes a fim de que apresentem documentos hábeis 

dos crétidos, por meio de certidão ou equivalente, conforme noticiado pelo 

Contador, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1013310 Nr: 28932-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMILIO PALUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS - AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, Perito contábil, 

graduado em ciência contábeis e direito, com endereço na Rua N, Quadra 

09, n.º 12, bairro Miguel Sutil, Cuiabá – MT, telefone: (65) 3642-2921, 

rogerio@guilhermeadvogados.com.br, onde intimado, indicou para perícia 

o dia 16/02/2018 às 10:00 horas, na secretaria da 9ª Vara Cível, afim de 

dar início aos trabalhos periciais, devendo as partes trazerem os 

documentos necessários a realização da perícia, bem como os seus 

assistentes técnicos. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar os documentos necessários para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092824 Nr: 7422-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, MARINES 

FELIX LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE RICCI BOA VENTURA, 

LAURA CRISTINA MONTES SOARES BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1120306 Nr: 18900-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 93/94.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1121313 Nr: 19366-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LUCIA FERNANDES VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS, EUNICE 

SILVESTRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, MARCOS ANTÔNIO RACHID JAUDY - OAB:3145

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1136321 Nr: 25762-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BACHERA, ANDREIA THISEN, 

IZANILDE SALETTE BASCHERA, CLAUDIA MARIA DE ARRUDA, MARIA 

ROCHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN 

- OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964, KARLOS LOCK - OAB:OAB/MT 16828, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos etc.
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Intime-se a autora a fim de que indique o endereço da requerida faltante 

para viabilizar a angularidade processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1171801 Nr: 40914-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA ALVES OLIVEIRA -ME, EDILEUZA ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURE WLADEMIR DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRINQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo noticiada pelo requerido, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1234432 Nr: 16351-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO OS EMBARGOS para discussão e DETERMINO o 

desbloqueio de R$ 1.241,04 (mil duzentos e quarenta e um reais e quatro 

centavos) e seus acréscimos legais, referente à verba pertencente a 

embargante, mantendo-se a penhora sob o saldo remanescente 

pertencente ao executado dos autos em apenso. Comunique-se o Juízo da 

6º Vara Cível acerca da presente decisão. Cite-se o embargado, na 

pessoa de seu procurador (CPC, art. 677, § 3º), para, querendo, ofertar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 679). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 74934 Nr: 9676-66.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, JOSÉ 

TEIXEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se em arquivo o impulsionamento do feito pela parte interessada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78520 Nr: 10118-32.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERVAREJÃO SAÚDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, VIRGILIO PINONE FILHO - OAB:104248/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT, 

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Vistos etc.

Através do petitório de fls. 508/515, pleiteia a requerente, pela restituição 

de prazo para manifestação nos autos.

 Da análise dos autos, verifica-se que a partes foram devidamente 

intimadas, via DJE para manifestarem sobre o despacho de fls. 507.

Porém, a requerente informa que durante o prazo comum, o advogado da 

executada realizou carga dos autos.

 O artigo 221 do CPC, dispõe:

 “Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da 

parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo 

ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.”

Dessa forma, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual, 

restituo o prazo para a exequente manifestar nos autos, iniciando-se a 

partir da intimação desta decisão, na pessoa do patrono constituído nos 

autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 86531 Nr: 8730-94.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUETOSHI MATSUMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA, ARLINDO 

WOBETO, MARCOS AURÉLIO CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B, WILLIAN SATOSHI MATSUMURA - 

OAB:13.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO 

- OAB:11210-A/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - 

OAB:18501/O

 Vistos etc.

Às fls. 723/825 comparece a parte exequente juntando os documentos 

necessários para que seja procedida a desconsideração da 

personalidade jurídica, todavia, tal procedimento segundo o que preceitua 

o novo CPC deverá estar nos moldes do artigo 133 e seguintes.

Dessa forma, DESENTRANHE-SE a Secretaria Judicial o incidente de fls. 

723/825, remetendo-o ao Cartório Distribuidor para ser distribuído por 

dependência a estes autos.

Após, CITEM-SE os sócios indicados para manifestarem-se e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 105457 Nr: 17756-48.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO SEGURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DEODATO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, CLÁUDIO M. TEIXEIRA DE OLIVEIRA, REINALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, CELSO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDIO HONORIO SANTOS - 

OAB:2188/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MARLON LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT

 Vistos etc.

Às fls. 375/378 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

As partes anunciam através dos termos do acordo, devidamente assinado 

por seus patronos, que o condomínio credor fica imitido na posse do 

imóvel localizado na Avenida Estevão de Mendonça, n°288, apartamento 

n°802 Cuiabá-MT, inscrito no Sétimo Serviço Notarial E Registral da 4ª 

Circunscrição Imobiliária Da Comarca De Cuiabá.
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 Convencionaram, ainda, que as partes adotarão as medidas necessárias 

para a transferência do imóvel ao exequente, que encontrasse arrolado 

no processo de inventario, em fase final, pela 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, consignando 

que o imóvel em questão é objeto da ação de inventario 

n°1374-05.1987.811.0041, código 104848, pela 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta comarca, portanto, com fulcro no artigo 487, III alínea b 

do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito.

EXPEÇA-SE o necessário para a exclusão do nome dos executados no 

cadastro de inadimplentes, dando, assim, as devidas baixas.

 Considerando o acordo entabulado, revogo a decisão lançada para que o 

Senhor Oficial procedesse nova avaliação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

formalidades de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340772 Nr: 10977-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12.959/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se a autora na pessoa de seus procuradores para o ato.

Cientifique-se a Defensoria Pública.

Intime-se pessoalmente o executado para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 360755 Nr: 31018-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFICAZ CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10077-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 360755 Nr: 31018-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFICAZ CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10077-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Intime-o acerca da penhora e do compromisso de depositar o valor 

correspondente ao percentual do faturamento mensal, em conta judicial, 

devendo em seguida apresentar nos autos o demonstrativo da 

contabilidade da empresa, sendo que a regularidade de tal procedimento 

ficará sujeita à fiscalização do exequente, até a satisfação integral do 

débito, advertindo-o das cominações legais em caso de descumprimento 

do encargo. Procedida à penhora, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 741022 Nr: 37798-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSIO ANTUNES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP, RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

 Vistos etc.

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento 

n°1001049-86.2017.8.11.0041, foi positivo no entendimento de que se 

deve habilitar o valor exigido a título de condenação judicial, no grau de 

preferência que o título couber, no Juízo Universal da recuperação judicial.

Intime-se o exequente a fim de que apresente a planilha atualizada do 

crédito exequendo, até a data do pedido de recuperação judicial, conforme 

o disposto no artigo 9º da Lei n. 11.101/2005 (sendo este o prazo limite 

para incidência dos juros e atualização monetária incidentes sobre o 

crédito do autor).

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746814 Nr: 44037-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 809 do NCPC, CONVERTO o 

cumprimento de obrigação de dar coisa certa em pagamento de quantia 

certa, e DETERMINO a intimação do exequente para apresentar planilha 

atualizada do débito. Após, CITE-SE a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º).Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 

1º).Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 

915).Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916).Cumpra-se 

expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796470 Nr: 2818-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, RODRIGO AUGUSTO F. TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Vistos etc.

A requerente comparece nos autos por meio do petitório de fls. 157/160, 

noticiando que, em 11/12/2017, a demandada procedeu com a suspensão 

do fornecimento de água no estabelecimento comercial.

 Em síntese, informa que lhe foi encaminhado uma notificação de aviso de 

corte, sem quaisquer discriminações acerca do aferimento da medição ou 

descrição do mês a mês, ano e consumo. Alega ainda que a cobrança 

realizada pela demandada é ilegal, posto que a mesma deveria ter feito o 

cálculo, de todas as faturas que ficaram em aberto durante o tramite da 

ação, conforme determinado por este juízo.

Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem 

em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de água, mormente por 

se tratar de estabelecimento comercial que desenvolve atividade hoteleira.

Assim, a necessidade do restabelecimento do serviço reside na 

relevância do bem tutelado por ser um serviço de caráter essencial.

Com essas considerações e por cautela, DETERMINO que a requerida 

proceda com o restabelecimento do serviço de agua e esgoto na matricula 

n°21522-8, no prazo de 2 (dois) dias.

 Intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha detalhada dos débitos que o autor possui, devendo ainda, 

demonstrar como foi aferido o consumo mensal em cada fatura, nos 

termos informados no titulo executivo judicial .

Fica a manutenção da medida adotada, condicionada a prestação de 

caução real pela parte autora, que deverá ser firmado no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de revogação.

INTIME-SE a autora para apresentar a caução no prazo consignado, 

lavrando-se, em seguida, Termo de Caução Real.

Com a planilha nos autos, INTIME-SE a autora para manifestação e 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

DIANTE DO CARÁTER EMERGENCIAL AUTORIZO O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, PELO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797814 Nr: 4196-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, 

e apresentados os documento solicitados, intime-se o Sr. Perito para que 

marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, 

o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento. A seguir 

intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818289 Nr: 24657-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUZADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

A parte exequente requer às fls. 68/73, a realização de penhora no rosto 

dos autos de nº 34620-15.2012.811.0041, Cód. 781045 em trâmite perante 

a Quinta Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT até o 

montante de seu crédito.

Diante da probabilidade demonstrada da possível existência de numerários 

a serem recebidos pelo executado naqueles autos, DEFIRO o pedido para 

determinar ao Sr. Oficial de Justiça a constatação de possíveis créditos 

em favor da executada, e na sequência, proceder a realização de 

penhora no rosto dos autos de nº 34620-15.2012.811.0041, Cód. 781045 

em trâmite perante a Quinta Vara de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá - MT, até o montante do crédito exequendo, solicitando-se ao juízo 

destinatário da ordem a vinculação dos valores ao presente feito.

Efetuada a penhora, intime-se o executado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 838020 Nr: 42743-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 123/126.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859331 Nr: 1205-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAIL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA, 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA & CIA LTDA ME, 

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA, IVONE APARECIDA REOLON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento 

a título de indenização por danos materiais o importe de R$ 142.861,36 

(cento e quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e 

seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data prevista para pagamento.CONDENO, ainda, a demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do 

CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859979 Nr: 1754-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRPG, PAULO RODRIGUES PELISSARI GALLUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 862890 Nr: 3956-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME LENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA PIRAMIDE LTDA, ANA LUCIA 

BOMBAZARRO BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16.106/O, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de arbitrar 

verba honorária em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos da 

Emenda Constitucional n° 80/14, que conferiu a esta instituição as 

prerrogativas da Magistratura e Ministério Publico, não sendo mais devidos 

honorários advocatícios.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 938377 Nr: 53840-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FIGUEIREDO DA SILVA, EDJANE DE 

ALMEIDA MACHADO COSTA, GISELE RODRIGUES DA SILVA, HELLEN 

MARA DA SILVA ARRUDA, INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA, 

IZABEL FÁTIMA DA SILVA, JANETE ARAÚJO SANTOS, JEOVÁ 

APARECIDO LEÃO, JUSCINEIDE RODRIGUES GONZAGA, LORDES DOS 

SANTOS MORAIS MOREIRA, LUANA MORAES DE BARROS, LUCIANA 

DIVINA DE BARROS, MÁRCIA MARIA CORREA, ROSANA GONÇALVES, 

SOLANGE SOUZA RAUPP, THAÍS FERNANDA DE JESUS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO 

SUPERIOR - ASSOBES/INST. DE ENSINO E CULTURA-ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 939582 Nr: 54375-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL MELO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR rescindido o contrato entre 

as partes, e por consequência AUTORIZO a retenção dos valores pagos 

em favor da parte autora, pelos motivos já fundamentados, devendo o 

remanescente ser restituído ao requerido.DETERMINO o prazo de 30 

(trinta) dias para que o requerido providencie a transferência de 

propriedade dos lotes à parte autora, bem como que procedam a 

Desocupação Voluntária dos Lotes no prazo de 15 (quinze) dias, e não 

sendo desocupado o imóvel, EXPEÇA-SE O MANDADO DE DESPEJO, o 

qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com 

diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se 

necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado 

que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto 

quanto possível o conflito ou a contenda física.Caso haja necessidade de 

reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se 

mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado 

o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a 

execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em 

conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria 

Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.CONDENO, ainda, a 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 

2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil 

reais).Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034277 Nr: 38761-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUYAN SILVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo dos Santos Variani 

- OAB:20908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos iniciais para:a)DECLARAR a rescisão do 

contrato firmado entre as partes e a abusividade da retenção de 30% 

(trinta por cento) dos valores pagos.b)DETERMINAR a restituição imediata 

e em parcela única do montante correspondente a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor pago à compradora, corrigido pelo índice INPC/IBGE a 

partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação válida. Fica consignado que deverá ser abatida a 

quantia incontroversa (70%) depositada diretamente na conta da 

requerente (fl.134). RATIFICO integralmente a decisão liminar de 

fls.128/132.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 
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CONDENO a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma 

prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 12 de 

dezembro de 2017.Gilberto Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1067391 Nr: 54247-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc

Constatado a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde 

da controvérsia, NOMEIO – profissional THYAGO JORGE MACHADO, 

Perito oficial (POLITEC) em computação, celular de gravação de mídia, 

grafotécnica e documentoscópica (fone: 8112-2338 e 3642-5676), para 

funcionar como perito (a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III).

Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte 

requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o 

feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco 

(05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros 

cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo 

pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e 

local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser 

cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o (a) perito (a) a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes 

da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082730 Nr: 2809-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA LIMA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para informar os dados 

bancários, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1091428 Nr: 6777-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSG, MARCIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLDO LUIZ DE ALVARENGA 

- OAB:9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 126/131.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1119861 Nr: 18711-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNE JOARA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN 

- OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1121488 Nr: 19451-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VALENTE DE ALBUQUERQUE, ANA REGINA 

RIBEIRO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL RIBEIRO VALENTE DE 

ALBUQUERQUE, THAINE CAROLINE CORREA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOÃO VITOR DE ALMEIDA PRAEIRO ALVES - OAB:

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à CEJUSC, para redesignação e posterior 

realização da audiência de conciliação, tendo em vista que a requerida 

não foi intimada na pessoa de seu advogado para o ato ante a falta de 

publicação.

Após, intimem-se as parte na pessoa de seus procuradores.

Intime-se ainda o primeiro requerido pessoalmente para comparecimento 

ao ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140932 Nr: 27822-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVERIO DA SILVA JUNIOR, LUCIANA PALACIO 

PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 
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INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, PALLOMA MAHANNABARBOSA DALLAGNOL - 

OAB:OAB/MT 21.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Autos nº 27822-96.2016.811.0041 (1140932).

Vistos etc.

DETERMINO a intimação das partes autoras para manifestarem, no prazo 

legal, a respeito da proposta de acordo formulada pela requerida no 

petitório de fls.153/154.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2017.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1167512 Nr: 39033-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI MASSAKO KIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169188 Nr: 39781-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YUCO MATSUBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO 

DE BARROS - OAB:7.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e consequentemente, DECLARO rescindido o 

contrato de locação celebrado entre as partes, e por consequência, 

CONDENO o requerido ao pagamento dos aluguéis entre os meses de 

Maio/2016 até a data da desocupação (Abril/2017), no valor mensal de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% a.m., a partir 

de cada vencimento.RATIFICO a tutela deferida nos seus integrais termos 

pelas razões já fundamentadas.CONDENO ainda o requerido ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1269343 Nr: 27433-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERCY CIRILO DE SOUSA, WILSON 

MAGALHAES DA SILVA, WELLINGTON GONÇALO OLIVEIRA FARIAS, W4 

CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o presente feito, verifica-se que este foi distribuído por 

dependência aos autos nº 14096-02.2009.811.0041 (377824), assim, 

determino que seja apensado ao processo supramencionado.

Após, CITEM-SE os sócios indicados paras se manifestarem e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 375926 Nr: 12176-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução da carta precatória, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte interessada para retirar carta precatória e comprovar 

posteriormente sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 349766 Nr: 20117-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CRESTANI, ZELI PIASSA CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO 

IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Certifico e dou fé que foi informado pela conta única a impossibilidade de 

vincular os valores depositados nestes autos tendo em vista que na guia 

de pagamento não esta informado a conta judicial e não foi apresentado o 

boleto junto com a guia de pagamento para que seja possível a vinculação 

dos valores depositados. Posto isso, impulsiono os autos intimando a parte 

executada para juntar aos autos o boleto a que se refere a guia de 

pagamento constante nos autos ou guia de pagamento que indique a conta 

judicial para localização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135070 Nr: 25113-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CORREA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135762 Nr: 25448-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO MIRANDA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 05/02/2018 a partir das 08:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 850032 Nr: 53114-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE CAVALCANTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELLA GARCIA ALVES, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:OAB/MT 6270

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 05/02/2018 a partir das 08:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 907747 Nr: 35397-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 07/02/2018 a partir das 08:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1046778 Nr: 44780-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR HENRIQUE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 05/02/2018 a partir das 08:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1107814 Nr: 13764-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 05/02/2018 a partir das 08:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941250 Nr: 55311-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CAMILO FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20-949-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 06/02/2018 a partir das 08:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796470 Nr: 2818-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 
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BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, RODRIGO AUGUSTO F. TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para fornecer os meios ao 

oficial de justiça plantonista para cumprimento de mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1023792 Nr: 33789-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, LUCIANA PÓVOAS LEMOS - 

OAB:7723/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO:- 

IMPROCEDENTES os pedidos da ação principal e por consequência, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais 

e por consequência, CONDENO a parte reconvinte ao pagamento das 

custas da reconvenção e despesas processuais, bem como arcar com a 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o (a) 

reconvindo (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818289 Nr: 24657-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUZADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 884065 Nr: 19257-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DE QUEIROZ LIMA, CAB CUIABÁ S/A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, IDALINA DE QUEIROZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1046324 Nr: 44521-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, intentado por ALBERTO CARVALHO DE 

ALMEIDA contra MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR, e ratifico os termos 

da liminar anteriormente deferida (fls.55), e por consequência JULGO 

ADIMPLIDOS os pagamentos até então consignados/efetuados.Deixo 

autorizado o levantamento dos valores consignados em favor do 

requerido.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.P.R.I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004780-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1004780-64.2017 Intime-se o autor para se manifestar sobre o 

documento novo apresentado pela requerida ID 10289287, no prazo de 

quinze dias (art. 437, § 1º, NCPC). Após, volte os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2017. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004587-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SIMAO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação. Deverá a 

parte, ainda, sendo o caso, fornecer os dados bancários e 

pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022506-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação. Deverá a 

parte, ainda, sendo o caso, fornecer os dados bancários e 

pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032281-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SUZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BERGOR FERREIRA OAB - GO43352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 13/03/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 

2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024173-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011623-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024918-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEITE MEDEIROS DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024709-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025707-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008876-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANDRADE MOREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008876-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: FERNANDA ANDRADE MOREIRA 

Vistos. Elmo Engenharia Ltda ajuizou a presente Ação Monitória em 

desfavor de Fernanda Andrade Moreira. Por duas vezes foi determinada a 

intimação da parte autora, para emendar a inicial, no sentido de 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição no 

prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. Em petição de Id. 

9705504 o requerido pugna pelo prosseguimento da demanda e alega que 

já foi acostado o comprovante de pagamento das referidas guias (id. 

9495378). É o relatório. Decido. O requerente foi intimado para promover 

atos e diligências que lhe competia, qual seja a comprovação do 

pagamento das custas iniciais de distribuição, o indeferimento da petição 

inicial é de rigor, diante da ausência de interesse da parte, bem como pelo 

descumprimento da ordem judicial. É importante ressaltar que a guia de 

recolhimento de n. 66189 (id. 9705504) foi protocolizada/expedida em 

13/02/2017, ou seja, antes do ajuizamento desta demanda, que aconteceu 

em 23/03/2017 (id. 5598543), motivo pelo qual a guia não se encontra 

vinculada ao feito. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil 

estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. O art. 290, do NCPC, determina: “Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. No caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, 

sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que 

para o recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I c/c IV, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte 

requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme 

determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, após as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 27/10/2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027700-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. E. (AUTOR)

RODRIGO GUSTAVO BAIA EDUARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023289-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RAIMUNDO DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023289-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RAIMUNDO DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024648-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013486-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA ALVES FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013486-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA ALVES FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028740-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)
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ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812041 Nr: 18535-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Tendo em vista que a petição de fl. 105 contém dados pessoais e 

bancários incorretos, bem como, considerando que na petição de fl. 110 

sequer foi informada a variação bancária da conta poupança, pela 

derradeira vez, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, fornecer os 

dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 876817 Nr: 14667-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETE SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA RODRIGUES SENEDA 

VILELLA - OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447351 Nr: 21301-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. Q. S., GABRIELA VANESSA BORGES DE 

QUEIROZ, GABRIELA VANESSA BORGES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13.380, CAROLINA APAZ FERRAZ - OAB:13380/MT, RUI BUENO 

FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FREDERICO A. PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:11769, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento voluntário da condenação. Deverá a parte, ainda, sendo o 

caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 450846 Nr: 23325-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. Q. S., GABRIELA VANESSA BORGES DE 

QUEIROZ, GABRIELA VANESSA BORGES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento voluntário da condenação. Deverá a parte, ainda, sendo o 

caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1263932 Nr: 25772-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUIS DURLI, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARDIAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA-ME, MARELY LEBRE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Verifica-se que este pedido provisório de sentença perdeu seu objeto, 

vez que, segundo informação do autor e comprovado no documento de fl. 

217, as chaves do imóvel já estão consignadas no processo principal de 

código 1098656, portanto, basta o simples requerimento do autor naquele 

processo para imissão na posse.

Com essas considerações, em razão da perda do objeto, determino o 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1269673 Nr: 27556-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELLE RAMIRES PINTO, JUSCINEIDE RAMIRES 

NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN TULIO STELATTO, CID IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Intime-se a parte embargante para instruir a inicial com cópias das peças 

relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do art. 914 

do NCPC, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento.

Após, proceda-se o apensamento ao processo de código 9389206, 

certifique-se a tempestividade, em seguida volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117144 Nr: 17547-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FELAU BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 255 de 605



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 1117144

 Em razão do pagamento voluntário do débito e da concordância da parte 

credora com o levantamento da quantia depositada, expeça-se alvará de 

liberação e após, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1268498 Nr: 27181-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRACI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL TRANSPORTE COLETIVO, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Proceda-se o apensamento ao processo de código 382257.

 Após, em atendimento ao disposto no art. 510, do NCPC, intimem-se as 

partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo de quinze dias.

 Cumprida a ordem acima e caso não haja a possibilidade de imediata 

decisão, será nomeado perito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037848-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Apesar da necessidade da emenda da inicial no tocante ao polo 

ativo e o autor comprovar a alegada hipossuficiência de recursos, dada a 

urgência do caso, passo a analisar o pedido. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Gracindo Aparecido de 

Sousa em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

proprietário de um imóvel e o aluga para a Escola de Educação Infantil 

Universo Kids há anos, mas a conta de energia ainda permanece em seu 

nome, e ambos foram surpreendidos com a cobrança com vencimento em 

30/11/2017, no valor de R$ 3.253,74, o que não condiz com a realidade. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se 

abster de suspender o fornecimento dos serviços na UC 6/212740-5, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelos documentos de ID 

11171867, que a ré emitiu faturas nos valores de R$ 212,34, R$ 158,88, 

R$ 93,16, R$ 289,26 etc., mas em set/2017 consta cobrança de R$ 

3.253,74, demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de 

energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é essencial à 

manutenção da residência da autora. Deste modo, o perigo da demora 

está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços na 

UC 6/212740-5, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 20/03/2018, às 

12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 
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contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). No mais, sabe-se 

que a dívida relativa ao fornecimento de energia é obrigação de natureza 

pessoal, assim, deverá o autor emendar a inicial, no sentido de apresentar 

o contrato de locação e incluir no polo ativo o real consumidor, no prazo 

de quinze dias, sob pena de indeferimento. Intime-se também a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1037460 Nr: 40314-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN CRUZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARELISE SPIESS - OAB:10204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls.148/150, intime-se 

o perito Dr. Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 

24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, 

sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo 

conforme requerido.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110474 Nr: 14862-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

05/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977450 Nr: 12767-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE MOURA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 125, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981695 Nr: 14861-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREND FAIRS E CONGRESSES OPERADORA DE 

VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OK VIAGEM AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, 

JAIR MIRANDA FRANÇA, TD WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM 

INFORMATICA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INEZ DA SILVA INÁCIO - 

OAB:55.985SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990151 Nr: 18558-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076642 Nr: 58361-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NURCILENE PEREIRA SARDINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964978 Nr: 6896-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 81 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 74, devendo o valor de R$ 12.154,49 (doze mil cento e cinquenta e 

quatro reais e quarenta e nove centavos) ser levantado por Anibal Felicio 

Garcia Neto (CPF nº 003.116.461-74, Banco Bradesco, Agência 2635-2, 

Conta Corrente nº 20.808-6).

 Com o levantamento dos valores, considerando o trânsito em julgando às 

fls. 71, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975428 Nr: 11842-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO BEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 18974/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB: 22451/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais proposta por Paulo Roberto Beger em desfavor da 

Construbello Construção, Incorporação e Vendas Ltda.

Citada, a requerida apresentou a contestação às fls. 213/226.

Impugnação às fls. 250/257.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da 

requerida pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, a ocorrência 

de falha na prestação de serviço, a existência do dano material e sua 

extensão, o nexo causal entre o dano e a conduta da requerida, a 

responsabilidade da requerida pelos danos ocorridos.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004966 Nr: 25503-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SANTANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestaram-se a 

respeito do laudo juntado às fls. 109, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008565 Nr: 26940-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILASIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:OAB/MT-8328, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

05/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049233 Nr: 46048-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE SIQUEIRA CAVALIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 340/342 e determino a expedição de 

alvará para liberação do valor de R$ 15.110,83 (quinze mil cento e dez 

reais e oitenta e três centavos) vinculados à conta judicial em razão do 

cumprimento da obrigação (fls. 335), quantia esta a ser levantada por 

Jobim e Advogados Associados (CNPJ nº 05.369.492/0001-00, Banco do 

Brasil, Agência 3325-1, Conta Corrente nº 15.034-7).

Recebo a manifestação de fls. 340/342 como cumprimento de sentença e 

determino a retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver, conforme demonstrativo de fls. 343.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1155252 Nr: 34023-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE TOMIKO HIRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITA DE CARVALHO 

MORAES DE MIRANDA, MARIA RODRIGUES DE MIRANDA, EDSON SILVA 

DE CAMARGO, JOSE PAULO SANTALUCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO GOMES - 

OAB:17231/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963891 Nr: 6458-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR HORTENSE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989775 Nr: 18428-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MURRER, LUCI MARTINS GONÇALVES 

MURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR RICARDO MARTINS, SILVIO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978286 Nr: 13195-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. H. F. MAMEDE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 67 e determino a realização de 

penhora on line no valor de R$ 10.985,96 (dez mil novecentos e oitenta e 

cinco reais e noventa e seis centavos) das contas bancárias da parte 

executada V. H. F. Mamede ME (CNPJ nº 17.489.448/0001-13) para que se 

efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a 

satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo 

atualizada à fls. 68-verso, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984883 Nr: 16274-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SOUZA ALBUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

- OAB:19194 OAB MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora se manifestou às fls. 54/56, pugnando pela penhora online 

das contas bancárias da parte executada.

Dispõe o art. 854, do Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

previa do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

Assim, defiro o pedido de fls. 54/56 e determino a realização de penhora 

on line no valor de R$ 3.298,74 (três mil duzentos e noventa e oito reais e 

setenta e quatro centavos) das contas bancárias dos executados Elias 

Souza Albuez (CPF nº 778.486.831-68) e determino que se efetive o 

bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação 

integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à 

fls. 57, tornando o valor indisponível.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Elias Souza Albuez (CPF 

nº 778.486.831-68).

Com a resposta, intime-se/cite-se o executado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se a parte exequente para 

dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000379 Nr: 23643-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÓRIS DE FIGUEIREDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARANHÃO CONSTRUÇÕES CIVIS, 

FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIN BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087770 Nr: 5089-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILÇO PAULA DIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILENE LUCIANO DE OLIVEIRA CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO WALDINAH PAGANOTO 

DE PAIVA - OAB:12.054 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCIANO 

CASTELHANO - OAB:20486/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso, em 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974016 Nr: 11225-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO BANDEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA, CLAUDEMIR MONTANUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ NASCIMENTO MARTINS 

- OAB:20.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 249/250 e determino a realização de 

penhora on line no valor de R$ 113.157,22 (cento e treze mil cento e 

cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) das contas bancárias da 

parte executada Multicor Impressos, Indústria, Comércio e 

Representações Ltda. (CNPJ nº 00.503.397/0001-34) e Claudemir 

Montanuci (CPF nº 468.372.801-04) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 251, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993239 Nr: 19980-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGBC, DURCELINA APARECIDA BUENO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES - OAB:15363 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fábio Rivelli - OAB/MT 

19.023-A - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 139/140 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 7.048,40 (sete mil quarenta e oito reais e quarenta 

centavos) das contas bancárias da parte executada Tam Linhas Aéreas 

(CNPJ nº 01.832.635/0001-18) para que se efetive o bloqueio de contas 

por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 142, tornando o 

valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001035 Nr: 23895-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUCKS CONTROL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNINZAO TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS WILLYAN MARTINS - 

OAB:47560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 51 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 23.838,71 (vinte e três mil oitocentos e trinta e oito reais e 

setenta e um centavos) das contas bancárias da parte executada 

Juninzão Transportes Rodoviários Ltda. ME (CNPJ nº 03.408.452/0001-03) 

para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, 

até a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de 

calculo atualizada à fls. 51, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165824 Nr: 38283-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB ALIMENTOS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KAZUO NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035143-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CELMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035143-34.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes 

ajuizada por Mary Celma dos Santos em desfavor de Fort Atacadista 

Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a 

parte requerida custeie o tratamento completo com ortopedista ou outro 

médico especialista, caso necessário; compre muletas adequadas para a 

locomoção da autora; custeie as despesas médicas e cirúrgicas, caso 

necessário; bem como disponibilize transporte para garantir o completo 

tratamento da autora. Consta na inicial que a autora, na data de 

18/10/2017, no estabelecimento comercial da requerida, foi atingida por 

uma empilhadeira que transitava pelos corredores do supermercado, 

sendo acometida de graves lesões. Aduz que após encaminhamento 

médico, foi diagnosticada com fratura exposta em um dos dedos do pé, 

bem como com possibilidade de perda de duas unhas dos dois primeiros 

dedos. Relata que a requerida não prestou qualquer assistência, não 

possuindo a parte autora condições financeiras de arcar com o valor das 

despesas médicas. Informa que é culpa exclusiva da requerida o evento 

danoso, devendo a mesma arcar com os valores das despesas. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que por 

responsabilidade da requerida, sofreu um acidente em suas 

dependências, o que resultou na fratura exposta de um dos dedos do seu 

pé, estando impossibilitada de arcar com o custeio do tratamento, motivo 

pelo qual pugna, em sede de tutela de urgência, para que parte requerida 

custeie o tratamento completo com ortopedista ou outro médico 

especialista, caso necessário; compre muletas adequadas para a 

locomoção da autora; custeie as despesas médicas e cirúrgicas, caso 

necessário; bem como disponibilize transporte para garantir o completo 

tratamento da autora. Em sede de cognição sumária, não é possível 

compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora, haja 

vista que não restam demonstrados os requisitos para a concessão da 

tutela antecipada. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista 

que, nesse momento processual, não há como se determinar a parte 

requerida o tratamento necessário da autora, uma vez que inexistem 

indícios suficientes que impliquem a responsabilidade e ilegalidade do ato 

da mesma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. 

Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036062-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036062-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Gilberto Maltz Scheir em desfavor de Sul América Cia 

Nacional de Seguros e Sawamura Yoshimori & Cia Ltda. – ME (Dinâmica 

Soluções Automotivas), com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinado que as requeridas realizem o conserto do veículo de 

propriedade do autor, ou, caso o entendimento seja diverso, seja 

autorizada a produção antecipada de prova no bem móvel, para se 

verificar a responsabilidade contratual. Consta na inicial que o autor 

contratou seguro automotor com a primeira requerida, sendo a apólice nº 

256499-0, com vigência de 14/07/2016 a 14/07/2017. Aduz que na data de 

18/07/2016, se envolveu em um acidente de trânsito, o qual ocasionou 

danos substanciais na dianteira do veículo, todavia, após a realização de 

vistoria e abertura de sinistro, a primeira requerida, sem a autorização do 

autor, encaminhou o veículo para reparos na segunda requerida, com a 

entrega do veículo devidamente reparado na data de 14/10/2016. 

Acrescenta que em março de 2017 o autor verificou um intenso barulho na 

parte dianteira do veículo, motivo pelo qual compareceu na 

concessionária, onde foram constatados diversos problemas pela falta de 

peça, estruturais e remendos realizados com arame na parte mecânica, o 

que evidencia a má prestação dos serviços prestados pelas requeridas 

quando da realização do conserto pelo evento danoso anteriormente 

ocorrido. Relata que buscou a solução extrajudicial do impasse, todavia, 

as requeridas informaram que os danos constatados não apresentam 

relação com o sinistro. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
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dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Pugna a parte autora pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que as 

requeridas realizem o conserto do veículo de propriedade do autor, ou, 

caso o entendimento seja diverso, seja autorizada a produção antecipada 

de prova no bem móvel, para se verificar a responsabilidade contratual. 

Inicialmente, com relação ao pedido de conserto do veículo descrito nos 

autos, em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos 

autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, nesse 

momento processual, não há como se determinar a parte requerida realize 

o reparo necessário, uma vez que inexistem indícios suficientes que 

impliquem a responsabilidade e ilegalidade do ato da mesma. Acerca da 

produção antecipada de provas, o Código de Processo Civil, no artigo 381 

dispõe que: Art. 381. A produção antecipada de prova será admitida nos 

casos em que: I – haja fundado receio de que venha a tornar-se 

impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da 

ação; II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 

autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III – o 

prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação. Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se, nesse 

momento processual, a possibilidade de acolhimento do pedido do autor, 

uma vez que a prova a ser produzida possa influenciar na 

autocomposição no presente feito. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e determino a produção 

antecipada de prova. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e NOMEIO, desde já, a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada 

na Rua 24 de Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, 

telefone (65) 3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual 

deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 

466 do CPC). Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, 

apresentem quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for 

o caso (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecendo que o autor é beneficiário da justiça gratuita e a perícia 

deverá ser feita sem ônus nesse momento, cuja despesa será paga pela 

parte vencida ao final, observado se for o autor o vencido, como ele é 

beneficiário da justiça gratuita, o pagamento será feito pelo Estado de mato 

Grosso. Designada a data e o local, intimem-se as partes. O laudo deverá 

ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

Determino que a Sra. Gestora entre em contato com a Central de 

Conciliação e Mediação a fim de se verificar a existência de data para a 

realização da audiência de conciliação (art. 334, CPC). Intime-se e cite-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033746-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTOS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033746-37.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Consumerista Declaratória de Inexistência de Relação 

Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais 

ajuizada por Lucilene dos Santos Campos em desfavor de Banco BMG 

S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a 

suspensão dos descontos realizados, bem como a restituição de todos os 

valores descontados indevidamente. Consta na inicial que a autora foi 

surpreendida com a existência de descontos indevidos em sua folha de 

pagamento do INSS, referente a um empréstimo consignado jamais 

contratado. Aduz que verificou também a contratação de um cartão de 

crédito em seu nome, que gerou descontos mensais de R$ 46,85 

(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Relata que nunca 

realizou qualquer tipo de contratação dos valores, de modo que os 

descontos são indevidos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 
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demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que estariam sendo descontados de seu benefício, valores 

oriundos da contratação de um empréstimo bancário e cartão de crédito, 

todavia, acrescenta que jamais contratou qualquer serviço junto à 

instituição bancária, motivo pelo qual pugna pela suspensão dos 

descontos e devolução dos valores descontados indevidamente. Em juízo 

de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista a comprovação da 

contratação do empréstimo para os descontos em sua folha de benefício, 

bem como a alegação de não contratação dos serviços. Do mesmo modo, 

há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste na 

manutenção dos descontos indevidos e a restrição dos créditos do autor. 

Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Todavia, 

o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente do 

benefício da autora, nesse momento processual, não merece ser acolhido, 

sendo necessária a oitiva da parte contrária para a verificação da 

plausibilidade das alegações. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida suspenda a cobrança 

e os descontos que estão sendo realizados na folha de benefício da parte 

autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação 

da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Determino 

que a Sra. Gestora entre em contato com a Central de Conciliação e 

Mediação a fim de se verificar a existência de data para a realização da 

audiência de conciliação (art. 334, CPC). Dispõe o art. 319, II e 246, IV, § 

1º, ambos do Código de Processo Civil: Art. 319. A petição inicial indicará: 

(...) II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, 

a profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; (...) Art. 246. A citação será feita: (...) V 

– por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter o cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, 

analisando detidamente a inicial, verifica-se a ausência do endereço 

eletrônico da parte requerida, devendo o autor adequá-la às normas em 

vigor no prazo 15 (quinze) dias. Intime-se e cite-se via e-mail a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035287-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AMARAL DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035287-08.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Restituição de Quantia Paga c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Sebastiana Amaral da Costa 

em desfavor de O S Instituto Odontológico Ltda. – ME (Oral SIN), com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a parte 

requerida restitua a quantia paga pela autora para a realização do 

tratamento. Consta na inicial que a autora contratou os serviços da parte 

requerida, para a realização prótese total superior com dentes importados, 

pelo valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Aduz que o 

serviço foi feito tão somente na parte inferior, sendo que a requerida se 

recusou a terminar o serviço, informando que os procedimentos não foram 

contratados. Informa que buscou o Instituto Vivian para refazer o 

procedimento, momento em que foi constatado que o serviço feito pela 

requerida não foi devidamente executado, tendo que ser reparado, 

totalizando o tratamento na quantia de R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e 

oitenta reais). Acrescenta que em razão da requerida não ter realizado o 

serviço contratado, deve restituir a quantia paga pela autora. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que contratou os serviços da requerida para a realização de 

implante de dentes importados, todavia, mesmo após o pagamento do valor 

contratado, a mesma não executou os serviços em sua totalidade, motivo 

pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

realizada a restituição da quantia paga. Em sede de cognição sumária, não 

é possível compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte 

autora, haja vista que não restam demonstrados os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. Em que pese os fatos narrados e os 

documentos acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo 

em vista que, nesse momento processual, não há como se determinar que 

a parte requerida restitua o valor integral pago pela autora, uma vez que 

inexistem indícios suficientes que impliquem a responsabilidade e 

ilegalidade do ato da mesma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória. Determino que a Sra. Gestora entre em contato com a 

Central de Conciliação e Mediação a fim de se verificar a existência de 

data para a realização da audiência de conciliação (art. 334, CPC). 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 
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apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as 

cópias de seus documentos pessoais, do comprovante de endereço e de 

seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032860-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032860-38.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais ajuizada 

por Getúlio Pereira dos Santos em desfavor de Energisa Distribuidora de 

Energia S/A, com pedido de tutela de urgência para que seja determinado 

que a requerida mantenha/restabeleça o fornecimento dos serviços ao 

imóvel pertencente a parte autora, bem como se abstenha de incluir seu 

nome no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora é 

proprietária de 04 (quatro) quitinetes, sendo que aluga os imóveis para o 

seu sustento. Aduz que a requerida constatou, na data de 11/08/2016, 

uma irregularidade na quitinete nº 04, constando desvio de energia do 

ramal de entrada, expedindo uma recuperação de consumo no valor de R$ 

2.031,96 (dois mil trinta e um reais e noventa e seis centavos). Relata que 

não concorda com o consumo apurado e o valor que está sendo imputado 

pela parte requerida, motivo pelo qual pugna pela declaração de 

inexigibilidade do débito. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que não concorda com o consumo apurado pela requerida quando 

da realização de vistoria, nem com a imputação do valor cobrado, motivo 

pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a 

requerida mantenha/restabeleça o fornecimento dos serviços ao imóvel 

pertencente a parte autora, bem como se abstenha de incluir seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito. Em que pese os documentos acostados 

aos autos não evidenciarem a ilegalidade na apuração feita pela requerida, 

observa-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista que o 

fornecimento dos serviços não pode ser suspenso em razão de fatura 

datada em 14/11/2016. Assim, presente também o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, considerando se tratar de serviço 

essencial. Não restando evidenciado o risco de irreversibilidade da 

decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida, com relação ao mês/referência de 

novembro do ano de 2016, no valor R$ 2.031,96 (dois mil trinta e um reais 

e noventa e seis centavos), se abstenha de suspender o fornecimento 

dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora ou, caso já tenha 

efetuado o corte, restabeleça o fornecimento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Determino que a Sra. Gestora entre em contato com a Central de 

Conciliação e Mediação a fim de se verificar a existência de data para a 

realização da audiência de conciliação (art. 334, CPC). Intime-se e cite-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1034000-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034000-10.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Provisória Cautelar de Arresto ajuizada por Atacadão 

S/A em desfavor de Sorvetelle Sorveteria, Restaurante e Lanchonete ME, 
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visando o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a eficácia 

da execução a ser promovida no prazo legal. Sustenta que realizou a 

venda de mercadorias para a requerida, deixando de realizar os 

pagamentos dos valores de sua competência, motivo pelo qual protestou 

os títulos. Diz que o débito atualizado é de R$ 7.723,63 (sete mil 

setecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) e que a 

requerida encontra-se com dificuldades de ordem financeira, inclusive 

com diversos títulos protestados e ainda estar sofrendo várias medidas de 

cobrança. Da à causa o valor de R$ 7.723,63 (sete mil setecentos e vinte 

e três reais e sessenta e três centavos). Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, regis-tro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Os 

documentos acostados pelo indicam a probabilidade do direito do autor, 

pois evidenciam a emissão de notas fiscais devidamente recebidas e 

protestadas, no valor do débito. Há também urgência no pedido e perigo de 

dano, comprovados pela juntada do relatório junto ao SERASA Experian 

que constam várias anotações em nome da empresa. Diante do exposto, 

DEFIRO a tutela provisória, MEDIANTE CAUÇÃO, a ser prestada no prazo 

de 05 (cinco) dias. Prestada e formalizada a caução, expeça-se o 

necessário para arresto de tantos bens quantos bastem a satisfazer o 

crédito de R$ 7.723,63 (sete mil setecentos e vinte e três reais e sessenta 

e três centavos), os quais deverão ser depositados em mãos da credora. 

Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo de cinco dias, indicando provas, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, caso 

não seja a medida contestada. Defiro força policial ao cumprimento do 

mandado liminar, havendo necessidade. Nos termos do artigo 308 do 

Código de Processo Civil, “efetivada a tutela cautelar, o pedido principal 

terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que 

será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela 

cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas 

processuais”. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de 

dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1027965-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MORGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027965-34.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais em que Maria Aparecida Morgado requer, entre outros 

pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com fulcro 

no artigo art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” A 

respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual sobre a 

concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 

- Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, prevista 

na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial 

sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se 

enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise 

dos autos e por meio de pesquisa nos portais de transparência, não 

restou demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de 

lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 
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seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Todavia, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016089-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERENTE)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERENTE)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIA ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALINE CAMILA PIRAN (REQUERIDO)

FERNANDO LUIZ PIRAN (REQUERIDO)

F L P ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM (REQUERIDO)

RONALDO SILVA JARDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016089-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

José Mikhael Maluf Neto, José Charbel Malouf e Imobiliária e Construtora 

São José Ltda. em desfavor de Fernando Luiz Piran, Aline Camila Piran, 

FLP Assessoria e Consultoria Eireli – ME, Délia Rocha dos Santos, Ronaldo 

Silva Jardim e Juliana Justina Piran Jardim, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão de todas as notas 

promissórias encartadas na inicial e lançadas em favor dos autores; a 

suspensão dos contratos de compra e venda simulados, impedindo que os 

requeridos realizem qualquer espécie de transação e, no mérito, pugna 

pela pleiteia a anulação de todos os compromissos de compra e venda 

das unidades imobiliárias autônomas, a anulação de todas as notas 

promissórias em poder da parte requerida, restando comprovada a lesão 

em razão da cobrança dos juros abusivos e julgados procedentes todos 

os pedidos elencados na inicial. A decisão de ID nº 8001779 postergou a 

análise dos pedidos para após a formação do contraditório. A parte 

requerida se manifestou no ID nº 8014808 alegando a ausência da 

conexão suscitada pelo autor, bem como informando a existência de 

conexão e continência com o processo mº 1011121-09.2017.811.0041, 

em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, bem como 

apresentou contestação no ID nº 10473189, ressaltando a impossibilidade 

de reunião dos processos. Conforme ARS acostados aos autos, 

verifica-se que os requeridos não foram devidamente intimados para a 

realização da audiência de conciliação. A autora apresentou impugnação 

à contestação no ID nº 10975046. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: - Da impugnação ao pedido de reunião de processos e do 

pedido de conexão e continência A parte requerida impugna a reunião dos 

processos, relatando a ausência de conexão entre os mesmos, bem como 

a impossibilidade de prolação de decisões contraditórias entre si. Sem 

maiores delongas, entendo necessária a manutenção do feito perante o 

mesmo juízo. Os processos ajuizados e distribuídos por dependência para 

este juízo, apesar da ausência de identidade de partes, verifica-se que se 

trata de fatos similares, onde a parte autora menciona a obtenção de 

empréstimos juntos aos requeridos, abusividade de juros e simulação de 

contratos de tratativas de imóveis. Dispõe o art. 55, § 3º, do Código de 

Processo Civil: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão. Sendo assim, verifica-se que ainda que não haja 

conexão entre os processos, é necessária a reunião dos mesmos para 

evitar a prolação de decisões conflitantes. Em razão do exposto, REJEITO 

a impugnação. - Da alegação de conexão e continência Pugna a parte 

requerida pelo acolhimento da conexão e continência e remessa dos autos 

ao juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, todavia, entendo que 

o mesmo não merece ser acolhido. Em consulta ao processo nº 

1011121-09.2017.811.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, verifica-se que se trata de ação de execução 

ajuizada por Fernando Luiz Piran em desfavor de José Mikhael Maluf Neto, 

onde o exequente pretende o recebimento de um débito decorrente de um 

cheque emitido pelo executado. Sendo assim, não se verifica que a 

presente ação de conhecimento e a ação de execução acima mencionada 

se tratam do mesmo ato jurídico, inexistindo motivos para ser acolhida a 

conexão suscitada. Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada. Passo a 

análise do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores e 

postergado por meio da decisão de ID nº 8001779. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinada a suspensão de todas as notas promissórias encartadas na 

inicial e lançadas em favor dos autores; a suspensão dos contratos de 

compra e venda simulados, impedindo que os requeridos realizem 

qualquer espécie de transação e, no mérito, pugna pela pleiteia a anulação 

de todos os compromissos de compra e venda das unidades imobiliárias 

autônomas, a anulação de todas as notas promissórias em poder da parte 

requerida, restando comprovada a lesão em razão da cobrança dos juros 

abusivos e julgados procedentes todos os pedidos elencados na inicial. 

Observa-se dos documentos acostados junto ao pedido inicial, a 

existência de inúmeros contratos de compromisso de compra e venda de 

unidade autônoma em construção e outras avenças, localizadas no 

Edifício New Avenue, onde o autor alega que esses contratos são frutos 

de simulação, tendo em vista que foram realizados sob exigência da parte 

requerida, para que o empréstimo fosse concretizado. Assim, analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que se 

trata de alegação de simulação dos contratos formalizados, podendo 

causar dano excessivo ao patrimônio das partes. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória e determino a suspensão de todas as 

notas promissórias em discussão no feito, bem como a suspensão dos 

contratos de compra e venda de imóveis, sob pena de sob pena de 
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aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados na manifestação de 

ID nº 10975080, 10975096, 10975104, 10975110 e 10975118, nos termos 

do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Considerando que as cartas 

de intimação para o comparecimento na audiência de conciliação (art. 334, 

CPC) foram recebidas em desacordo com a legislação processual e com a 

finalidade de evitar futuras nulidades, intimem-se as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse na realização da 

audiência de conciliação, requerendo o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944068 Nr: 56928-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE FREITAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHELE FREITAS LEITE, Cpf: 

36312797104, Rg: 03577242068, brasileiro(a), solteiro(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 66.339,06, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro a busca de endereços pleiteada às 

fls. 55, por meio do sistema Infoseg, ocasião em que não obtive êxito 

(extrato em anexo).Desta feita, considerando o tempo transcorrido desde 

o ajuizamento da ação, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772381 Nr: 25487-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA, LUIS 

ROBERTO GUEDES, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, GILMAR 

LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, 

LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

VANDERLEI APARECIDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 

03833312000174, atualmente em local incerto e não sabido LUIS 

ROBERTO GUEDES, Cpf: 32828691187, Rg: 418939, brasileiro(a), 

casado(a), empresário, atualmente em local incerto e não sabido CLAUDIA 

ANDREA CARVALHO GUEDES, Cpf: 53566793191, Rg: 54.165.137, 

brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em local incerto e não sabido 

JOSÉ GERALDO GUEDES, Cpf: 24135348149, Rg: 506.219, brasileiro(a), 

casado(a), empresario, atualmente em local incerto e não sabido LAURA 

MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, Cpf: 78835968100, Rg: 373993559, 

brasileiro(a), casado(a), artista, atualmente em local incerto e não sabido 

GILMAR LUIZ GUEDES, Cpf: 35374284134, Rg: 487.122, casado(a), 

empresário, atualmente em local incerto e não sabido SIMONI ZAMPIERI 

GUEDES, Cpf: 58093281134, Rg: 0955708-3, brasileiro(a), casado(a), do 

lar, atualmente em local incerto e não sabido VANDERLEI APARECIDO 

GUEDES, Cpf: 45344612168, brasileiro(a), solteiro(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido GERALDO LUIZ GUEDES, Cpf: 

86532030872, Rg: 4373470, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 124.070,00, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc..Às fls. 107 pugna o causídico Gustavo 

Amato Pissini pela, reserva/garantia nos autos do devido recebimento dos 

honorários advocatícios sucumbenciais eventualmente existentes para o 

exequente, do que intimo o atual advogado do Banco para manifestar em 

15 dias.No mais, como de costume o Banco não cumpre o comando 

judicial, não trasendo aos autos prova da distribuição da carta precatória, 

o que constato no site do TJSP., a qual resultou negativa.Assim, concedo 

ao Banco o prazo acima, para trazer aos autos cópia da certidão do Sr. 

Meirinho, bem como, para indicar endereço atual dos devedores, para 

regular citação.Demonstrado que a certidão negativa disposta na carta 

precatória se deu em face dos devedores estarem em lugar incerto e 

diante dos atos até então perpetrados e não indicando o requerente 

endereço novo, expeça-se edital, de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343125 Nr: 13395-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA, MARIA 

PAULINA DA COSTA GALESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA, Cpf: 

62685821104, Rg: 848287, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 36.157,55 (Trinta e 

seis mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o 

recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro os pleitos de fls. 

126/127 e 145/147, haja vista estarmos diante de uma ação monitória e 

não de execução, portanto, sem amparo legal.Ademais, vê-se dos autos 

que até a presente data, não houve citação da requerida Cristhianne, 

embora tenham sido despendidas diversas diligências nesse 

sentido.Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a parte autora, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794412 Nr: 728-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY, 

Cpf: 59957611020, Rg: 6040509439, Filiação: Odércio Alfredo Gross e 

Elone Lüdtke Gross, data de nascimento: 01/08/1970, brasileiro(a), natural 

de Tuparendi-RS, casado(a), advogada - oab nº 6662, Telefone 

3025-5734. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 19.995,88 (Dezenove 

mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o 

recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 119, ocasião em que 

vislumbrei o mesmo endereço da exordial (extrato em anexo). Desta feita, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se a requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802350 Nr: 8813-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MARIANA MARQUES DE 
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MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO LUIZ DA SILVA, Cpf: 

60397390106, Rg: 7421435, Filiação: Jose Rodrigues da Silva e Horaci 

Luiz da Silva, data de nascimento: 26/04/1973, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, divorciado(a), garagista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 17.418,04 (Dezessete 

mil e quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o 

recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro a busca de endereços pleiteada às 

fls. 100/102, por meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito 

(extrato em anexo).Desta feita, considerando o tempo transcorrido desde 

o ajuizamento da ação, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952990 Nr: 1486-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO GODOY FREITAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLÁVIO GODOY FREITAS LEITE, Cpf: 

05900448185, Rg: 24599697, Filiação: Alice Godoy Silva Campos e 

Aguinaldo Freitas Leite, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 146.743,12 (Cento e 

quarenta e seis mil e setecentos e quarenta e tres reais e doze centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o 

recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Intimo a advogada Luciana Costa Pereira 

para, no prazo de 15 dias acostar aos autos seu instrumento procuratório 

demonstrando ter poderes para estar em juízo em nome do HSBC 

Bank.Ademais, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa de 

endereço por meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito, 

haja vista que apesar de ter localizado endereço com número do 

apartamento diverso, verifica-se na certidão de fls. 61 que o requerido 

não consta na lista de moradores do condomínio (extrato em anexo). 

Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2987-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898/MT, RAFAEL PALLADINO - OAB:, SANDRO LUIS CLEMENTE 

- OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 
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sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342237 Nr: 12426-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA BUENO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:15.406-A, PAULO 

FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA REGINA BUENO MUSSI, Cpf: 

01054130116, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Consta nos autos o endereço de fls.86 - 

RUA ALVARO VILAGELIM, N.31, VILA MARIETA - CAMPINAS SP, que 

infelizmente não se fez constar na carta precatória, assim, diante do 

disposto no artigo 248 § 4º do CPC., CITE-SE via AR.DEVOLVIDO sem 

cumprimento, proceda-se como abaixo segue:Ante a impossibilidade de 

citação da devedora via carta precatória, expeça-se edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 

dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de 

grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Após, concluso para deliberações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401740 Nr: 34238-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERIVALDO GOMES DE CARVALHO, Cpf: 

11237597153, Rg: 087.997, brasileiro(a), comerciante, Telefone 

9238.1656. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Reintegração de 

Posse contra a parte ré, visando a posse do veículo descrito nos autos. 

Ante a localização incerta do Réu, à fl. 45, o MM Juiz converteu os autos 

em Ação de Execução, determinando a citação por edital para que a parte 

requerida pague o débito abaixo descrito, com a possibilidade de 

reconhecer a dívida e mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais 

custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito. Feito 

isso, pode parcelar o saldo remanescente em até 6 prestações mensais e 

consecutivas, acrescida de correção monetária e juros de 1%, conforme 

artigo 827 do CPC.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765155 Nr: 17843-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDIN & BARBOSA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, CNPJ: 07707650000110. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.. Às fls. 38 o requerente foi intimado a depositar as 

diligências para o cumprimento da liminar deferida às fls. 25/26, mas não o 

fez. Diante do exposto, o Banco foi intimado via AR (fls. 47), bem como via 

DJE (fls. 48) para manifestar-se nos autos, porém a carta de intimação foi 

devolvido ao remetente. Posto isto, intimo o causídico da Instituição 

Financeira para declinar o atual endereço da mesma no prazo de 15 dias. 

Caso não haja manifestação, expeça-se o regular edital de intimação do 

requerente, nos moldes do artigo 257, inciso I do CPC, com prazo de 20 

dias, para que o mesmo promova o regular andamento do feito, devendo o 

edital ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor. Decorrido o prazo, sem manifestação, concluso para extinção nos 

moldes do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772381 Nr: 25487-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA, LUIS 

ROBERTO GUEDES, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, GILMAR 

LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, 

LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

VANDERLEI APARECIDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 
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sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794412 Nr: 728-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862750 Nr: 3837-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO, 

Cpf: 00208653171, Rg: 153.07.50.6, Filiação: Jose Pedro Filho e Eulina 

Jose Ferreira, data de nascimento: 29/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), consultora de vendas/desempregada, Telefone 

9601-5829. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070211 Nr: 55488-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE GARCIA, Cpf: 16166442149, Rg: 

377.344, brasileiro(a), assistente em administração. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 358600 Nr: 28940-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALTINA DUARTE GOMES, LUIZ CARLOS 

DUARTE GOMES, FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CRUZ SILVERIO - 

OAB:137.405 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17.497/MT

 Intimação da parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da inercia do bando em efetuar o pagamento do valor devido, 

conforme o cálculo de fls. 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401740 Nr: 34238-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444040 Nr: 19324-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CÉSAR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO CÉSAR DE CAMPOS, Cpf: 

73220450172, Rg: 1615082-1, Filiação: Maria Benedita de Campos, data de 

nascimento: 25/03/1972, brasileiro(a), natural de Santo Inácio-SP, 

solteiro(a), diretor geral. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701717 Nr: 36338-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 271 de 605



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO PRIME S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. D. LOGISTÍCA E TRANSPORTES DE 

CARGAS LTDA ME, WILSON DUARTE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 101 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764152 Nr: 16781-74.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MAURO 

ANGÊLO, MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO, ELAINE 

CRISTINA MANZANO, EDMILSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 135 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 777829 Nr: 31206-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

MARIA ROBERVANIA ARRAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 79 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802350 Nr: 8813-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812074 Nr: 18567-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UYR BENEDITO DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 272 de 605



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 61 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812854 Nr: 19344-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 51 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 835196 Nr: 40404-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, ENIO PEREIRA LEITE, 

LILIAM MARIA DE ALMEIDA NEVES, ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS, 

NAIR BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE AMORIM - OAB:18748

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 320 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 848147 Nr: 51563-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA - OAB:12991-MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 152 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 
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senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853149 Nr: 55885-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO ME, 

ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 93 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 862750 Nr: 3837-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876013 Nr: 14101-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA ME, LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1147433 Nr: 30615-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDA DE CASTRO SANTUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial Justiça, especialmente quanto a Citação 

do Requerido, fls.57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1157151 Nr: 34731-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAQUES TRELLES E TRELLES LTDA - ME, 

ANDRÉ BORDIN TRELLES, GYSELE CAMPOS TAQUES TRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 74 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 
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endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142006 Nr: 26565-90.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO BENITEZ, DENNIS RODRIGUES DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GONÇALO BENITEZ, Cpf: 13976125172, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido DENNIS 

RODRIGUES DE VASCONCELOS, Cpf: 76769208172, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Monitória proposta 

por TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C LTDA em face de 

GONÇALO BENITEZ e DENNIS RODEIGUES DE VASCONCELOS, todos 

qualificados, alegando ser credora do requerido da importância de R$ 

6.386,68 (11/12/2009). O requerido foi citado via edital para o pagamento 

ou apresentação de embargos às fls. 225/227. Às fls. 237 houve a 

nomeação da douta Defensoria Pública como curadoria especial, que 

refutou por negativa geral os fatos ventilados às fls. 240. Ademais, 

verifico que se encontram regulares os requisitos legais ao ajuizamento da 

ação, já que foi apresentado pela requerente, documento escrito hábil a 

propositura desta monitória e, ante a não apresentação dos embargos 

monitórios, nos termos do artigo 702, do CPC, a procedência da ação é 

medida que se impõe. Conforme determina o artigo 701, § 2º, do Código de 

Processo Civil, “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o título II do Livro I da Parte Especial”. 

Posto isso, CONVERTO o mandado de pagamento em mandado executivo, 

intimando-se os devedores via edital, haja vista a citação editalícia, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de dez por cento, nos termos do 

art. 523 do CPC, fazendo acompanhar a atualização do débito. Assim, 

expeça-se o regular edital de intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do 

CPC com prazo de 20 dias, salientando-se que, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Em 

caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2987-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898/MT, RAFAEL PALLADINO - OAB:, SANDRO LUIS CLEMENTE 

- OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NIVALDO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

02668206111, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Considerando que o edital de fls. 71 foi 

expedido aos 17 de março de 2016, defiro parcialmente o pleito de fls. 96, 

salientando que o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do 

executado serão analisados após o transcurso do prazo para purga da 

mora.Desta feita, expeça-se novo edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Após, concluso para deliberações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 342237 Nr: 12426-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA BUENO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:15.406-A, PAULO 

FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 343125 Nr: 13395-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA, MARIA 

PAULINA DA COSTA GALESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 444040 Nr: 19324-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CÉSAR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724592 Nr: 20262-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE M.T. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES, ALENCAR 

FARINA, CARLA CRISTINA DUNIZ FERRER FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes não impugnaram o cálculo 

de fls.196 e verso, razão pela qual, homologo-o para surtir seus efeitos 

legais.

No caso, o executado procedeu aos depósitos constantes do extrato de 

fls.208/209, sem determinação deste Juízo ou anuência do credor.

Entretanto, tais depósitos não suprem o débito apontado no cálculo 

homologado.

Assim, intime-se a parte executada para depositar o saldo remanescente 

no prazo legal, sob pena de penhora.

Faculto ao credor o levantamento do valor depositado nos autos. 

Expeça-se alvará.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento do saldo remanescente, 

certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737519 Nr: 34026-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS VIEIRA PRIOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 117 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785544 Nr: 39409-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA SUPERMERCADOS LTDA, DENISE 

BOEIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 112 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876013 Nr: 14101-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA ME, LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. DE SENA ME, CNPJ: 05572445000160 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUÍS DE SENA, Cpf: 

10312358172, Rg: 00756245, Filiação: Rosa Araújo de Sena e Joaquim 

Germano de Sena, data de nascimento: 25/08/1942, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, divorciado(a), pensionista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
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resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 944068 Nr: 56928-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE FREITAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 946685 Nr: 58444-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATTI & GONÇALVES LTDA, DIRCEU 

LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 112 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 949199 Nr: 59825-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SOUZA CAMPOS & CIA LTDA-ME, 

JOSIANE DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA 

REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949199 Nr: 59825-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SOUZA CAMPOS & CIA LTDA-ME, 

JOSIANE DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA 

REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIANE DE SOUZA CAMPOS & CIA 

LTDA-ME, CNPJ: 19159148000100 e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSIANE DE SOUZA CAMPOS, Cpf: 57038015168, Rg: 0984565-8, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 952990 Nr: 1486-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO GODOY FREITAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 982326 Nr: 15100-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA 
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ME, SANTANA MARIA SILVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 134 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 987999 Nr: 17692-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, ADELIA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 52 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989166 Nr: 18161-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELO FERREIRA E FERREIRA LTDA ME, 

ALLAN BARCELO FERREIRA, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 127 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1070211 Nr: 55488-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 987-28.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO DE CAMPOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:Intimação

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:BANCO DIBENS S/A (Autor(a)), CNPJ: 

61199881000106

Finalidade:Intimação da parte acima qualificada(s), atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, III, do CPC, pois esse encontra-se 

abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto Retirar o edital 

de citação e comprovar a sua publicação em jornal local de grande 

circulação, como determinado no despacho de fls. 45/47, e na da Portaria 

n. 01/17/GAB que dispõe: "(...)2 - não recolhida a diligência e, 

caracterizado o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o 

autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e 

AR, sob pena de extinção. 3 - o mesmo procedimento do item 2, deverá 

ser adotado em todos os processos, cuja parte, não atendeu a 

determinação judicial, visando dar maior celeridade aos cadernos 

processuais (...)", sob pena de extinção como disposto no artigo 485, §1, 

do CPC/2015.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Marcos Vinicius Marini Kozan

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793084 Nr: 47172-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVALDO C. FERREIRA DE SOUZA ME, 

NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEIVALDO C. FERREIRA DE SOUZA ME, 

CNPJ: 01712879000167 e atualmente em local incerto e não sabido 

NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 50282131191, solteiro(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito. Na decisão de fl. 372 a ação 

monitória foi convertida em ação de cobrança, visando o recebimento do 

valor de R$ 9.400,77.

Despacho/Decisão: TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOAutos Código 

n° 793084 – Ação MonitóriaAos 16 de agosto de 2017, às 14:00 horas, 

estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada 

de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza, a advogada da Instituição Financeira e seu preposto.Aberta a 

audiência, constato a ausência dos requeridos, haja vista que os mesmo 

não foram localizados até o presente momento, estando em lugar incerto e 

não sábido. Posto isto, defiro o pleito de fls. 396, determinando assim a 

expedição de edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo códex, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 

Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo. Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins. NADA MAIS. Eu, _____ 

Karolliny Souza Fernandes Dos Santos, Estagiária, o digitei e subscrevi.Dr. 

Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de DireitoDra. Tamiris Batista Angelo 

da SilvaAdvogada da Instituição FinanceiraSr. Antonio Ferreira dos 

SantosPreposto da Instituição Financeira

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 914435 Nr: 39804-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLIZE VIDAL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-A/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18.997

 Intimação das partes, para que no prazo de 15 dias informem se houve ou 

não acordo entre as partes.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142795 Nr: 27424-09.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RICARDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:57.289/RS, José Carlos Skrzszowski Junior - 

OAB:16168-A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO RICARDO DE CARVALHO, Cpf: 

25483331168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 235818 Nr: 4928-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME UNIÃO LTDA, AYLTON RODRIGUES 

NETO, GILDO MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 361/376, no prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764752 Nr: 17410-48.2012.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRABRAS MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, 

MUNDO DOS COLCHÕES LTDA, LUIS ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ 

GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, 

GERALDO LUIZ GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, CLAUDIA ANDREA 

CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, 

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ GERALDO GUEDES, Cpf: 

24135348149, Rg: 506.219, brasileiro(a), casado(a), empresario e 

atualmente em local incerto e não sabido LAURA MARCIA GUERRA 

ANTUNES GUEDES, Cpf: 78835968100, Rg: 373993559, brasileiro(a), 

casado(a), artista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 116.000,86 (cento e dezesseis mil reais e 

oitenta e seis centavos), ante a inadimplência das partes requeridas.

Despacho/Decisão: META 2 - 2016Vistos etc...Considerando-se a 

devolução das cartas de citação via correio com aviso de recebimento 

sem cumprimento, procedo a busca de endereços dos requeridos, por 

meio do sistema Infojud.Assim, citem-se os requeridos, conforme abaixo 

segue.Via mandado:- Ultrabras Móveis e Colchões Ltda, na pessoa do Sr. 

Luis Roberto Guedes residente à Rua Albuquerque Peixoto, N° 342, Bairro: 

Jardim Primavera, CEP: 78030-220, nesta cidade;- Mundo dos Colchões 

Ltda-ME localizado na Avenida Julião de Brito, S/N, Quadra 04, Lote 01, 

Bairro: Parque do Lago (Loteamento Maringa I), CEP: 78120-400, Várzea 

Grande/MT;- Luis Roberto Guedes residente à Rua Albuquerque Peixoto, 

N° 342, Bairro: Jardim Primavera, CEP: 78030-220, nesta cidade;- Claudia 

Andrea de Carvalho residente à Rua Albuquerque Peixoto, N° 342, Bairro: 

Jardim Primavera, CEP: 78030-220, nesta cidade;- Gilmar Luiz Guedes, 

podendo ser encontrado na Rua Joaquim Murtinho, N° 1015, Bairro: 

Centro, CEP: 78020-000, nesta cidade;- Vanderlei Aparecido Guedes, 

podendo também ser encontrado na Rua Joaquim Murtinho, N° 1015, 

Bairro: Centro, CEP: 78020-000, nesta cidade;Via Carta Precatória, com 

prazo de 120 dias: - Simoni Zampieri Pinheiro Guedes, residente à Rua 

Adolfo Serra, N° 441, Bairro: Alto da Boa Vista, CEP: 14025-520, Ribeirão 

Preto/SP,- Claudete Clementino Guedes, residente à Rua Padre Euclides, 

N° 905, Bairro: Campos Eliseos, CEP: 14085-420, Ribeirão Preto/SP.Fica, 

desde a publicação desta, o requerente intimado para, em 15 dias retirar a 

carta precatória, bem como comprovar sua distribuição naquele juízo em 

igual prazo.Ademais, considerando que na pesquisa Infojud, localizou-se o 

mesmo endereço para os requeridos Laura Marcia Guerra Antunes 

Guedes e José Geraldo Guedes, no entanto, conforme informação contida 

no AR de fls. 61, a casa encontrava-se vazia, expeça-se o regular edital 

de citação dos mencionados requeridos com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, tudo 

sob pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Transcorrido, em caso de silêncio, 

intime-se o autor via correio com aviso de recebimento para proceder em 

05 dias, com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888188 Nr: 22000-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397, PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de O. MATOS - 

OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 Intimação da parte requerente, para que no prazo de 10 (dez)dias, 

manifeste-se acerca do pleito de fls. 127/132.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025864-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETTE MUTRAN MALUF (AUTOR)

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (AUTOR)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR)

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (AUTOR)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025864-24.2017.8.11.0041 AUTOR: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE 

MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, VERONICA 

FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. O réu, por meio da petição Id. 11087858, apresentou PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO quanto a decisão Id. 9916614 que deferiu o pedido 

formulado em tutela de urgência, concedendo ao réu o prazo de 30 dias 

para liberação do gravame de hipoteca, com relação aos bens imóveis 

transacionados com terceiros e elencados na petição de emenda da inicial 

- Id. 9840724. A instituição financeira foi citada aos 24/10/2017 (Id. 

10415500), compareceu à audiência realizada aos 10/11/2017 (Id. 

10655406), contestou a ação (Id. 10933936), contudo apenas nesta 

oportunidade pleiteia pela reconsideração da decisão em tela. Ante o 

decurso do prazo sem notícias acerca da interposição de recurso, com 

concessão de liminar ou decisão modificadora, MANTENHO a interlocutória 

em comento por seus próprios fundamentos. Intimo a autora, via 

publicação desta determinação no DJE, para impugnar a contestação no 

prazo legal. No mais, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

15 dias, acerca da petição apresentada por terceira interessada (Id. 

11069274), no qual a peticionante demonstra que ainda não foi promovido 

o cumprimento da liminar pela instituição financeira. Cumpra-se. Dr. Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030642-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EUBER RICARDO FERREIRA ARCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1030642-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EUBER RICARDO FERREIRA ARCE 

Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO 

ao réu os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Decreto-Lei 911/69, com liminar concedida e 

cumprida aos 07/12/2017 (Id. 11049652 e 11049655), sem citação. Em 

contestação de 13/12/2017 (Id. 11123962) o réu deu-se por citado e 

arguiu em preliminar a ausência de notificação válida, além de aventar o 

pagamento de todas as mensalidades, pugnando pela imediata devolução 

do bem. Da documentação encartada, observo que embora tenha sido a 

notificação devolvida pelos correios com a informação “endereço 

insuficiente”, encaminhado no mesmo endereço constante no contrato 

entabulado entre as partes, a instituição financeira promoveu o protesto 

do título, como se infere do documento Id. 10097627. Ante a regularidade 

da constituição em mora da parte, REJEITO A PRELIMINAR em comento. 

Com relação aos pagamentos efetuados, observo que por meio da vasta 

documentação encartada, o requerido demonstrou encontrar-se com 

todos os pagamentos em dia. Não obstante tenha o Banco alegado a mora 

da prestação n. 17, a prova do pagamento foi apresentada por meio do 

comprovante Id. 11124072, bem assim por meio da planilha, disponibilizada 

pela própria instituição financeira, na qual consta estarem quitadas todas 

as mensalidades até a vencida em 02/09/2017 (parcela de n. 21), 

enquanto o réu exibiu a quitação das demais, ou seja, até 02/12/2017, por 

meio dos comprovantes Id. 11124110 e Id. 11124869. Feito esse sucinto 

relatório, é possível verificar a quitação, salvo prova em contrário, de 

todas as mensalidades vencidas até o corrente mês, não havendo ensejo 

à apreensão do bem, sendo de rigor a devolução ao requerido. Deste 

modo, determino a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO 

DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, a ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista. No mais, intimo o autor, por meio de publicação desta decisão 

no DJE, para impugnar a contestação no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033624-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1033624-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LEIDE MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc... DEFIRO à autora o benefício do pagamento 

das custas de distribuição apenas ao final, não sendo o caso de isenção 

dos demais emolumentos. Tratam-se os autos de Tutela Provisória 

Antecipada Antecedente ajuizada por LEIDE MARTINS DE OLIVEIRA em 

face de MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL, ambos qualificados 

nos autos em referência, objetivando a concessão de tutela de urgência, 

de caráter antecedente, para que seja o réu compelido a apresentar os 

contratos: 0139048390810000466422377, 0139048390810000464553555 

e 0139048390810000464141168, bem como o demonstrativo atual do 

débito. Relata a autora que apesar de ter notificado o requerido 

extrajudicialmente, não obteve êxito em sua solicitação, razão pela qual 

ajuizou a presente ação. Conforme delineado no art. 300 do NCPC, para a 

concessão da medida mister se faz a evidencia da probabilidade do 

direito, bem assim o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ante as arguições da autora de que possivelmente a taxa d 

ejuros cobrada não está de acordo com o que fora pactuado entre as 

partes, revela-se patente nos autos o perigo de dano. Da mesma sorte, 

salvo melhor juízo, a concessão da medida não acarreta em risco de dano 

inverso. Feitas essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência 

invocada e determino a imediata intimação do requerido, via correio com 

aviso de recebimento, para que acoste aos autos os contratos: 

0139048390810000466422377,  0139048390810000464553555 e 

0139048390810000464141168, bem como o demonstrativo atual do débito 

no prazo de 15 dias. Faculto a autora o prazo de 15 dias para emenda da 

petição inicial, sob pena de extinção, na forma do art. 303 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos para designação de audiência e ordem de 

citação da parte ré, ou extinção do feito. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037091-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1037091-11.2017.8.11.0041 AUTOR: JAIME OLIVEIRA DE 

CARVALHO RÉU: BANCO PAN S.A., BEVICRED INFORMACOES 

CADASTRAIS LTDA - ME Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Consignação de 

Valores, Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Jaime Oliveira de Carvalho em face de Banco Pan S/A e Bevicred 

Informações Cadastrais. Em suma, infere-se da exordial que foi 

depositado na conta corrente do autor o valor de R$ 40.041,87, a título de 

empréstimo consignado nunca solicitado, e ao ter acesso ao documento 

que originou o empréstimo, constatou que a assinatura lançada no 

contrato é falsa. Em que pese ser o requerido instituição financeira, 

tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 

004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em 

Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, notadamente 

as de “dano moral puro”, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital, com 

as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior 

Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036770-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1036770-73.2017.8.11.0041 AUTOR: PABLO RODRIGO ALVES 

DE SOUZA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais e Pedido Liminar de Tutela Provisória de Urgência 

ajuizada por Pablo Rodrigo Alves de Souza em face de Banco Pan S/A. 

Infere-se da exordial que o requerente contratou junto à empresa Millenium 

um empréstimo consignado, onde seria descontado mensalmente de sua 

folha de pagamento o montante de R$ 166,29, contudo, alguns dias depois 

ao comparecer ao banco com a finalidade de tirar extrato, constatou a 

entrada de um crédito no valor de R$ 16.060,70, operação desconhecida 

pelo autor, bem como verificou que a transação financeira foi realizada 

pela empresa Facta. Ao comparecer à referida empresa, foi informado de 

que a operação foi contratada no Estado de Minas Gerais, e que a gerente 

nada podia fazer. Assim, como o depósito em sua conta corrente foi 

realizado pelo Banco Pan, compareceu até uma agência da ré, onde lhe foi 

fornecido uma planilha de proposta, bem como uma conta bancária para 

que o autor pudesse proceder à devolução do montante, o que fora 

realizado. No entanto, no dia seguinte à devolução de valores, o Banco 

Pan novamente creditou o valor na conta corrente do autor, o que ensejou 

o ajuizamento da presente ação. Em que pese ser o requerido instituição 

financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento 

nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, 

notadamente as de “dano moral puro”, sem discussão atinente à matéria 

afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital, com 

as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022412-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIL PROCOPIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL CALMON FREITAS COSTA OAB - MT12368/B (ADVOGADO)

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da anuência da parte requerida com o depósito 

efetivado pelo autor, tenho por cumprida a obrigação. Expeça-se alvará 

em seu favor e após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.17 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024785-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - PR09662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a petição do réu de id 

11118143, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005262-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO UMBELINO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 12.12.17 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018012-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000650-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO PEREIRA GOMES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se a ação de monitória, ou seja, de conhecimento, sendo 

inviável arresto ou penhora. Intime-se o autor e seu advogado para 

providenciar a citação da parte requerida no prazo de Lei e por uma das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 282 de 605



formas prevista na legislação, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 7 . 1 2 . 1 7  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025453-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ALBUQUERQUE SEMPIO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034229-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINA ALVES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - 014.361.971-39 

(PROCURADOR)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - 240.621.201-78 (PROCURADOR)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - 848.211.161-20 (PROCURADOR)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução com 

Pedido de Efeito Suspensivo e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro 

no que dispõe o artigo 487-I c.c 920 II, primeira parte, do NCPC, 

permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir 

vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, 

liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação. Isento a 

parte embargante das custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em 

j u l g a d o ,  j u n t a n d o - a s  n a  A ç ã o  d e  E x e c u ç ã o  n º 

1024567-79.2017.8.11.0041, em apenso e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.17 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032982-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARRIQUELLO (EMBARGANTE)

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018127-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON APARECIDO OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004233-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CAROLINA DIAVAN (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

1 1 . 1 2 . 1 7  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035932-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS VIVIANNE SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016643-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 
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Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017397-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no 

prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005061-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011973-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023032-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VANOR BERTHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032575-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando uma das partes não 

está habilitada por advogado nos autos. Entretanto, considerando que as 

partes fizeram composição amigável, conforme anunciado nos autos, com 

relação ao débito em atraso apontado na inicial, Julgo por Resolução de 

Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar 

concedida nos autos, recolha-se mandado sem cumprimento. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.17 Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035439-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMITAN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.17 Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020967-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA MUTZENBERG (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037083-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. FLOOR - ME (REQUERIDO)

JOSE INACIO KOSBY FLOOR (REQUERIDO)

THAYS MALDONADO FLOOR (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Eva Luiza de Faria, Servidora, eva.faria@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007404-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 284 de 605



resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034221-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Eva Luiza de Faria, Servidora, 

eva.faria@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Eva Luiza de Faria, Servidora, eva.faria@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016292-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (RÉU)

EDSON FACAIA DE MELO (RÉU)

CRISTINA RIBEIRO DE MELO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030994-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Eva Luiza de Faria, Servidora, 

eva.faria@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Eva Luiza de Faria, Servidora, eva.faria@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013745-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032443-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre impugnação aos embargos 

acostada aos autos, e especificar as provas que pretende produzir, no 

p r a z o  l e g a l .  S u z a n a  N .  P a r a g u a s s u ,  A s s e s s o r a , 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (RÉU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031506-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP 

(EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, bem como manifestar sobre Certidão do Oficial 

de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1065800 Nr: 53577-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DUTRA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1148734 Nr: 31133-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:OAB/SC 9.755, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 420910 Nr: 6581-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11.858-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823126 Nr: 29244-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2017 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 877517 Nr: 15128-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALISTO JOSÉ DE ALMEIDA, ANGELINA DELFINA LEITE 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS 

MATERIAIS ESPORTIVOS, MANOEL MARTINS DIAS, ONILZA APARECIDA 

FARIA MARTINS, BANCO SANTANDER/ REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO 

- OAB:12.621/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre as 

respostas de fls. 152/172 e 190/197, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1267666 Nr: 26911-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFORTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA, JUARES JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 4970-74.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ALECRIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Vistos, etc.

A dilação já foi concedida nos autos.

Não havendo manifestação no prazo legal, remeta-se o feito ao arquivo 

até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 257051 Nr: 20098-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI 

(REP.POR LAISE MARILIA DE SIQUEIRA CALLORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 352946 Nr: 23481-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA PONTES - 

OAB:14.353-PE, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZAVELHO - 

OAB:16702/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, Converto a presente ação em Execução de Sentença, 

devendo proceder as anotações necessárias, inclusive na autuação, 

etiqueta do processo e Distribuidor.

Aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%

(dez por cento) do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 749969 Nr: 1653-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS 

LTDA., VITOR YAMAMURA FREITAS, RAUL YAMAMURA FREITAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória desentranhada nos autos, ou apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823126 Nr: 29244-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 843617 Nr: 47511-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE DUARTE BATISTA, CRISTIANE 

PATRÍCIA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:9441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Oficie-se a OAB/MT, para tomar providências necessárias em relação a 

negligência da advogada e requisitem seu atual endereço.

Sendo informado, adite-se o mandado de busca e apreensão.

Ao contrário, extraiam-se cópias dos autos, remetendo ao representante 

do minsitério Público para apuração do ilícito penal.

Caso em que, intimem-se as partes para manifestarem interesse sobre 

restauração dos autos, sob pena de arquivamento do presente autos 

suplementar.

Havendo manifestação positiva, poderá as partes acostar cópias de 

pedidos efetivados no processo, contrafés, e demais reproduções dos 

atos e documentos que estiverem em seu poder. Caso em que, deverá ser 

lavrado um Auto de restauração do Processo, assinado pelas partes e vir 

conclusos para homologação deste Juízo.

Caso a concordância foi parcial, deverá citar a parte contrária para 

manifestar em cinco dias, caso em que poderá exibir os documentos como 

acima ditado.

Não havendo manifestação das partes no interesse de restauração dos 

autos, certifique-se e arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 890019 Nr: 23234-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, PAULO 

ROBERTO PALHANO, PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora acostar matrícula do 

bem e seu mapa de identificação para localização exata do imóvel, bem 

como atualização do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1098618 Nr: 9989-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO ORTIZ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716943 Nr: 10858-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 845569 Nr: 49245-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, AMADEU BORTOLUSSO BARBOSA, JAQUELLINY ARRUDA DE 

SOUZA, EDMILSON GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar o Edital expedido, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 894530 Nr: 26226-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, EDER 

MORAES DIAS, LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13.594/MT, RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 Ficam as partes executadas devidamente intimadas, na pessoa de seus 

advogados Dr. Dimas Simões Franco Neto, OAB/MT n° 13.594, Vinicius 

Ramos Barbosa, OAB/MT n° 13.913, Ricardo S. Spinelli, OAB/MT n° 

15.204, e Ronan de Oliveira Souza, OAB/MT n° 4.099, da penhora e 

avaliação formalizadas nestes autos, dos 447.1830 hectares de terras do 

imóvel de Matrícula n° 64.294, de folhas 121, ficha 01 do 2º Serviço 

Notarial da Capital de Cuiabá, denominado Fazenda Jordão, avaliado em R$ 

1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais), para manifestação 

no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 721901 Nr: 17420-29.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESARENKO - 

OAB:MT 3921, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, LISA 

MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - OAB:12299-A

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a petição de fls. 365 e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 845569 Nr: 49245-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, AMADEU BORTOLUSSO BARBOSA, JAQUELLINY ARRUDA DE 

SOUZA, EDMILSON GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Amadeu Bortolusso Barbosa, Cpf: 

02104182140, Edmilson Gonçalves de Souza, Cpf: 63050412100, Rg: 

0927584-3 SSP MT, Jaquelliny Arruda de Souza, Cpf: 00551404167, 

Rodosolo Logistica e Transportes Ltda, CNPJ: 70393137000139

Finalidade:FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo 

da decisão abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, 

responder à ação. Não havendo resposta no prazo especificado será 

decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte dias, 

constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de 

resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. 

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1052949 Nr: 47840-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DA PAIXÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:OAB/BA 24.143

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107434 Nr: 13589-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGORY CHARLES PIETRO SIGARINI DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121-B

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 253/255, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 235007 Nr: 4180-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM 

ARAÇÁ - AMBJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO S/A DE 

CRÉDITO IMOBILIÁRIA, LARCKY-SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

S.A, SC - SANTA CECÍLIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana claudia malheiros 

berigo - OAB:6299 /MS, ana paula braga de moraes - 

OAB:10935/MS, SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - OAB:6.445 - B, 

SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - OAB:7.108-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo e nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 277265 Nr: 4972-63.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJURICABA CAVALCANTE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A- BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA - 

OAB:2169-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 999765 Nr: 23361-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OILSON SOARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080724 Nr: 1894-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123805 Nr: 20377-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACER CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

Edital Intimação

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 43508-07.2011.811.0041 – Cod. 746303

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: AEROCOR TÁXI AÉREO LTDA e ROGÉRIO GAMBA e 

JANETE RUBIRA PEDRO

INTIMANDO(A, S): Rogério Gamba, Cpf: 01673403875

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para indicar a localização do bem garantidor do título, 

um avião bimotor Piper Sêneca III, fabricado pela Embraer/Neiva, modelo 

EMB 810D, numero de série 810.632, ano 1987, prefixo PT-VDQ, categoria 

TPX – Serviço de Transporte Público não Regular – Táxi Aéreo, matricula 

no SERAC IV numero 11747, 6 passageiros, motor direito marca 

Continental, modelo LTSIO-360KB6, numero de série 314.797, ano 1987, 

motor esquerdo marca Continental, modelo TSIO-360KB10, numero de 

série 315.797, ano 1987, hélice direita marca Hertzell, modelo 

PHC-C3YF-2LKUF, ano 1987, hélice esquerda marca Hertzell, modelo 

PHC-C3YF-2KUF, ano 1987, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de incorrer em 

caracterização de ato atentatório a justiça.

Cuiabá - MT, 12 de dezembro de 2017.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 20789 Nr: 4725-63.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA FORTE POÇOS ARTESIANOS S/A, 

EDVALDO FRANCISCO DE DEUS, CLARITA ROMERO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:OAB/MT 4.719-B

 Vistos etc.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

devido andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 407722 Nr: 38991-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA ALMEIDA REIS CALVITTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada in casu que não a sua extinção, em 

virtude do abandono da causa pela parte requerente, cuja localização se 

mostra impossibilitada na espécie.

 No caso versando, o desinteresse do autor está mais do que 

demonstrado nos autos, vez que tentada sua intimação pessoal no 

endereço constante no processo para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, não foi possível localiza-lo.

 É cediço que se presumem válidas as comunicações e intimação dirigidas 

ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação 

ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificações temporária ou definitiva.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

 Custas e demais despesas processuais remanescentes pelo requerente.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 381490 Nr: 16937-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHYRMER & TINTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão retro, nos termos da sumula 196 do STJ 

e do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curadora especial, a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como 

para, manifestar-se em tal condição, no prazo legal.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 426438 Nr: 9254-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINON SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, 
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KAMIL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B, WILLIAN JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928/MT

 Vistos etc.

Consoante pagamento dos honorários periciais sob fls. 428/431, 

cumpra-se o comando judicial á fl.407.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746193 Nr: 43393-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATIN ACESSÓRIOS E ARTIGOS DE 

JOALHERIA LTDA, ANDREA LEAL DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348

 Sobre o petitório retro, manifeste-se a exequente no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1140151 Nr: 27429-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

LTDA EPP, ADIEK SOUSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, consoante 

requerimento retro.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte exequente para, promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 363797 Nr: 942-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KANDINHA MODAS LTDA, VERA LUCIA ROLIM 

WENDER, HUENDEL ROLIM WENDER, ADELMO WENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Huendel Rolim Wender - 

OAB:10858/MT

 Autos n.º 363797 – Execução

Vistos etc.

 Com efeito, com o intuito de tornar o processo civil mais célere e eficaz, o 

Superior Tribunal de Justiça autoriza a consulta ao sistema Infojud para 

localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome dos executados.

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 812453 Nr: 18945-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E SOUZA MIRANDA -ME, ERIVALDO SOUZA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 812453 – Execução

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio do(a,s) executado(a,s).

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

Entretanto, passo a proceder consulta junto ao RENAJUD, a fim de 

verificar a existência de bens móveis em nome da(s) parte(s) 

executada(s).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863245 Nr: 4219-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 863245 – Busca e apreensão

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio do(a,s) executado(a,s).

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

Entretanto, passo a proceder consulta junto ao RENAJUD, a fim de 
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verificar a existência de bens móveis em nome da(s) parte(s) 

executada(s).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 906176 Nr: 34381-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CASTANHO SAGIN CATISTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 906176 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da requerida junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 914144 Nr: 39594-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELLIS DE CASSIA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 914144 – Reintegração de posse

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 61).

Desnecessária a concordância da parte contraria, eis que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 61, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 930902 Nr: 49761-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P G SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando a apresentação dos documentos às fls.105/109, ordeno a 

parte autora que acoste aos autos endereço da requerida informado no 

feito indicado à fl.104, para possível tentativa de intimação.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 945742 Nr: 57880-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILDA CAMILO GOMES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pleito retro, por conseguinte, expeça-se carta de 

intimação/citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1135927 Nr: 25537-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando a citação por hora certa do executado, nos termos do art. 

72, inciso II, do CPC, nomeio como curadora especial, a Defensoria Pública, 

que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para, manifestar-se 

em tal condição, no prazo legal.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 5190 Nr: 3452-49.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, 

ÁLVARO AUGUSTO DE VIEIRA DE AGUAR, JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Autos n.º 5190 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, trazer aos 

autos cópia da certidão do óbito do executado falecido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 131467 Nr: 17575-13.2003.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 131467 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Indefiro o pedido retro, eis que se cuida de providência que incumbe à 

parte e não ao judiciário.

No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 232736 Nr: 2151-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS SENA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Autos n.º 232736 – Consignação em pagamento.

 Vistos etc.

BANCO BRADESCO S.A deduziu a ação referenciados em face de ISAIAS 

SENA BARBOSA, ambos qualificados e representados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

 O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 296/297 as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e extinção do feito.

 É o sucinto relato.

 DECIDO.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 296/297, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

 Homologo, a desistência do prazo recursal, certificando-se, desde logo, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 360159 Nr: 30160-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA BENILDA TREVIZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo.

 No mais, cumpra-se, integralmente o comando judicial de fl.95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 381300 Nr: 15987-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL OURIVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA FORTE POÇOS ARTESIANOS S/A, 

CLARITA ROMERO DE DEUS, EDVALDO FRANCISCO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a expedição de certidão de execução, nos termos do art. 828 do 

CPC .

 No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710989 Nr: 3995-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS IRMÃOS 

SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Autos n.º 710989 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Tendo em vista o petitório, determino que se proceda com o necessário 

para a busca de veículos de propriedade da parte executada, junto ao 

RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime-se o exequente para, no prazo de 

cinco dias, indicar a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 757126 Nr: 9285-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRACO FORTE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, MARCIO M. FREIRE CAMPOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que o autor não acostou aos autos a matricula 

referenciada no petitório retro, intime-o para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar os autos o referido documento, bem como, requerer o que entender 

de direito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 779649 Nr: 33132-25.2012.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DE A. FEITOSA PRODUTOS ELETRONICOS 

ME, GILMAR DE ALMEIDA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos n.º 779649 – Execução

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio do(a,s) executado(a,s).

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

Entretanto, passo a proceder consulta junto ao RENAJUD, a fim de 

verificar a existência de bens móveis em nome da(s) parte(s) 

executada(s).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 795246 Nr: 1577-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENALVA LOPES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 para as partes manifestarem o retorno dos autos sob pena de 

arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840962 Nr: 45283-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVES E CRUZ JUNIOR LTDA ME, NELSON 

DIAS DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 840269 – Execução

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio do(a,s) executado(a,s).

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

Entretanto, passo a proceder consulta junto ao RENAJUD, a fim de 

verificar a existência de bens móveis em nome da(s) parte(s) 

executada(s).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843345 Nr: 47271-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMAVI TRANSPORTE LTDA, MARCOS JOSE 

ROSA, MARIA REGINA MORGADO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 843345 – Execução

Vistos etc.

 Após detida análise dos autos, é possível aferir que o credor buscou 

localizar bens dos devedores, contudo, sem êxito, bem como, já foram 

realizadas consultas juntos ao Renajud e BacenJud, restando as 

tentativas inexitosas.

Logo, considerando as circunstâncias concretas, defiro o pedido de 

consulta de bens em nome dos executados mediante pesquisa no sistema 

Infojud.

 Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de 

rendas a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, 

como assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada 

para manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 939639 Nr: 54416-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALVES MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento à fl.57, para que após a dilação do prazo requerido 

o requerente promova o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047879 Nr: 45354-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMC HYUNDAI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - 

OAB:32.698/PR, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, 

ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se o exequente, para promover o andamento da 
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execução no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1049992 Nr: 46415-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL DOS SANTOS BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, nos moldes do art. 4º do Decreto-Lei 911/69 DEFIRO o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de 

título extrajudicial. Por conseguinte, retifique-se a capa dos autos e, em 

seguida, expeça-se o mandado executivo.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1097492 Nr: 9479-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI PEREIRA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pleito de retro, por conseguinte, expeça-se carta de citação no 

endereço constante no referido petitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1108430 Nr: 14060-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO DOS SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1108430 – Execução.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

SANTANDER S/A em face de LUIS EDUARDO DOS SANTOS MORAES, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial.

 O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 36/37, as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e suspensão do feito.

 É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 36/37, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque, SUSPENDENDO 

o andamento processual, na forma pugnada pelos litigantes na avença 

referenciada e com espeque no artigo 313, II, do CPC.

Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, intime-se 

o credor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

 P. I. C.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 11203 Nr: 3402-23.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FERREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR FERREIRA 

DUARTE - OAB:3371-A/MT

 Autos n.º 11203 – Execução

Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 30261 Nr: 1147-63.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY ISHIZUKA DE SOUZA, BENEDITO 

ANTONIO GOMES DE SOUZA, ENISETE DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 30261 – Execução

Vistos etc.

Tendo em vista o petitório, determino que se proceda com o necessário 

para a busca de veículos de propriedade dos executados, junto ao 

RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime-se o exequente para, no prazo de 

cinco dias, indicar a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 36265 Nr: 7835-02.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR FERREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FINANCEIRA - CREDITO ROTATIVO - 

CHEQUE FINANCIADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR FERREIRA DUARTE - 

OAB:3371-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 Autos n.º 36265 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, através de 
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mandado, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 44594 Nr: 6774-09.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA COELHO, JOALEDINA 

BARBARA DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ LOZANO 

PEREIRA - OAB:7889-B/MT, RAFAEL WILLIAN BATISTA - 

OAB:19.793/O/MT

 Autos n.º 44594 – Execução

Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie.

Após, em face do adimplemento da obrigação, determino seu 

arquivamento, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 59434 Nr: 3883-20.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ONÉZIO MARTINS, SANDRA REGINA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ ARANTES - 

OAB:1.166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6.882/MT

 Autos n.º 59434 – Execução

Vistos etc.

 Com efeito, com o intuito de tornar o processo civil mais célere e eficaz, o 

Superior Tribunal de Justiça autoriza a consulta ao sistema Infojud e 

RenaJud para localizar bens passíveis de penhora em nome dos 

executados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud e Renajud para localizar possíveis bens 

penhora em nome dos executados.

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 68078 Nr: 711-22.1988.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGHIDA GEORGES GHATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 68078 – Execução

Vistos etc.

 Com efeito, com o intuito de tornar o processo civil mais célere e eficaz, o 

Superior Tribunal de Justiça autoriza a consulta ao sistema Infojud e 

RenaJud para localizar bens passíveis de penhora em nome dos 

executados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud e Renajud para localizar possíveis bens 

penhora em nome dos executados.

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 74728 Nr: 5007-33.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEITI MICHELE CAPERUCI DA 

SILVA - OAB:64430, TENILLE FONTES - OAB:11.26

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT

 Autos n.º 74728 – Cumprimento de sentença.

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento Sentença referente ao valor levantado satisfaz a 

execução (fl. 232). Considerando a satisfação integral do débito pelo 

devedor, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO.

Expeça-se o alvará para levantamento do valor consignado em juízo em 

favor do Credor, com transferência para a conta bancaria indicada a fl. 
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229.

 Em seguida, arquivem-se imediatamente os autos.

 Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 40-52.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, GILSON 

RODRIGUES, GERALDO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3.515/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento sob fl.271, para que após a dilação do prazo 

requerido o exequente promova o andamento do feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 3573-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARLEY GONÇALVES DA ROCHA, SINVAL 

CAVALCANTE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 96152 – Execução

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio do(a,s) executado(a,s).

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

Entretanto, passo a proceder consulta junto ao RENAJUD, a fim de 

verificar a existência de bens móveis em nome da(s) parte(s) 

executada(s).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 233524 Nr: 2833-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIROMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 

MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME, LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Intimem-se os devedores para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 262419 Nr: 21870-88.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ULRICH, ADEMAR JOSÉ 

PEGORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE AQUINO - 

OAB:2678/MT, VICENTE RODRIGUES CUNHA - OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pleito de fl. 129, por conseguinte, determino a baixa do ônus 

indicado à fl.46, com a observância do preconizado na regulamentação 

vigente sobre o tema, inclusive o recolhimento dos emolumentos 

correspondentes pela parte interessada.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 265516 Nr: 23270-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 265516 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

A cópia da matrícula do imóvel encartada às fls. 114/115 é idêntica ao 

documento juntado às fls. 109/112. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o comando judicial de fl. 113, 

sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 445124 Nr: 19860-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE GADIR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 445124 – Execução

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos, o exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 119). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.
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 Custas pelo desistente.

Proceda-se a baixa de eventuais restrições, constantes do feito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 453531 Nr: 25300-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ADRIANO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JR. - 

OAB:8872

 Autos n.º 453531 – Execução

Vistos etc.

 O pedido para o deferimento de medidas atípicas previstas no art. 139, IV 

do CPC, por ora, não merece guarida.

Com efeito, em que pese à dificuldade do credor em receber seu crédito e 

o decurso do tempo desde o ajuizamento da execução, as medidas 

postuladas pelo exequente deverão ser aplicadas em casos excepcionais, 

depois de exauridos todos os meios de localização de bens em nome do 

devedor.

In casu, verifico que ainda não foi tentada a busca de bens de 

propriedade do executado através do RenaJud e InfoJud, o que, por si só, 

obsta o deferimento de medidas indutivas pelo juízo.

Desse modo, determino que se proceda com o necessário para a busca 

de veículos de propriedade do executado, junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime-se o exequente para, no prazo de 

cinco dias, indicar a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Destarte, consigno que, havendo informações na consulta de declaração 

de rendas a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, 

como assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada 

para manuseio, o que deverá ser certificado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 457332 Nr: 27664-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR VEICULOS E TRANSPORTES LTDA, 

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anteriormente a análise do petitório retro, determino que o exequente 

acoste aos autos o valor atualizado do debito exequendo.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 464668 Nr: 32506-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. SOARES DA SILVA - ME, LUCIENE SOARES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 464668 – Execução

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio do(a,s) executado(a,s).

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

Entretanto, passo a proceder consulta junto ao RENAJUD, a fim de 

verificar a existência de bens móveis em nome da(s) parte(s) 

executada(s).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714720 Nr: 7427-59.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 726807 Nr: 22638-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MLTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA COUTINHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 726807 – Execução

Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte executada junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 762932 Nr: 15482-62.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO POMMOT MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, MILTON SAAD - OAB:16311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882

 Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada tempestivamente. Na 

oportunidade, intimo a parte autora, para que no prazo legal, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809197 Nr: 15670-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYZA LINE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 809197 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte executada junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813617 Nr: 20088-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA STELLA COMERLATO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 813617 – Execução

Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, proceda-se a restrição do bem móvel 

descrito à fl. 70 e, em seguida, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do mesmo, a ser cumprido junto ao endereço descrito à fl. 73.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824257 Nr: 30321-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISA SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento às fls.128/129, para que após a dilação do prazo 

requerido o exequente promova o andamento do feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855261 Nr: 57730-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto nos 

artigos 487, inciso I, e 551, ambos do Código de Processo Civil, para o fim 

de determinar que o requerido preste às contas requeridas na exordial, no 

prazo de 15 dias.Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00, nos 

termos do artigo 85, §8º e §10º, do CPC.Preclusas as vias recursais, 

pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste 

comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 886455 Nr: 20867-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DO CARMO SOUTILHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Autos n.º 886455 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

 Inicialmente, mantenho o indeferimento da justiça gratuita a requerente, 

tendo em vista a natureza da causa e a capacidade econômica da parte 

autora indicada por meio dos seus proventos mensais (R$ 10.799,00 

liquido – fl. 95-v).

 No mais, procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente 

feito trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 889239 Nr: 22749-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO DANIEL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Autos nº 889239 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração às fls. 185/193 contra 

a sentença de fls. 178/184v, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 907588 Nr: 35283-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA, RENILSON FERNANDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Autos n.º 907588 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer a 

atual localização dos veículos constritos através do RenaJud (fls. 

120/121), objetivando a execução dos demais atos de expropriação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 914303 Nr: 39708-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE CARVALHO ZACCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 265516 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

A cópia da matrícula do imóvel encartada às fls. 114/115 é idêntica ao 

documento juntado às fls. 109/112. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o comando judicial de fl. 113, 

sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 916156 Nr: 40884-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68723/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 916156 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte requerida junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048383 Nr: 45671-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIANA DE ANDRADE TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, nos moldes do art. 4º do Decreto-Lei 911/69 DEFIRO o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de 

título extrajudicial. Considerando a alteração do valor da causa, condiciono 

a expedição do mandado, ao recolhimento das custas processuais 

complementares, assim, intime-se, o exequente, para cumprir tal 

formalidade processual, no prazo de 15 dias.Sem prejuízo da providencia 

supra, retifique-se a capa dos autos. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1080747 Nr: 1913-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FIHSER DE BRITO, MILTON DE 

BRITO, CARLOS ROBERTO BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, acostem aos 

autos a formalização do acordo noticiado às fls.85/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1156166 Nr: 34374-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 

ME, MARCOS ROGÉRIO TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1156166 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço dos requeridos junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1270581 Nr: 27862-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SÃO JOSÉ LTDA, 

EDIVANIR MARTINS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, apense os autos ao processo indicado na inicial (código nº 

7738537).

 No mais, sem prejuízo da providência supra, intime-se a parte embargada, 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 15734 Nr: 8628-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Frederico, Nelci Teresinha Chimbida 

Frederico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS S. 

FILHO - OAB:5140/MT, GEORGIA LUCAS DOS SANTOS - OAB:10703- 

MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento à fl.191, para que após a dilação do prazo requerido 

o exequente promova o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 3130-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD NOGUEIRA BORGES - 

OAB:0563/MT, LUIZ JAJAH NOGUEIRA - OAB:2873/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

consoante requerimento retro, nos termos do artigo 921, III do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte exequente para, promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 109029 Nr: 830-55.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO XAVIER MOTTA, NEUDA MARIA ARAUJO 

MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER DALADIER PRADO 

SANTOS - OAB:12733, RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:4936, 

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Autos n.º 109029 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença ofertado por ROBERTO XAVIER 

MOTTA e OUTRA em face de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 764/765, as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e extinção do feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 764/765, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo em vista que se trata de processo julgado (fls. 

614/616), determino o seu arquivamento, mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Proceda-se a baixa da penhora efetivada na espécie.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 139508 Nr: 24174-65.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO XAVIER MOTTA, NEUDA MARIA 

ARAÚJO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA FLORES 

FIGUEIREDO - OAB:4444/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 Autos n.º 139508 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

o acordo formulado nos autos apensos engloba este feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 156890 Nr: 10007-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Intime-se a instituição financeira, ora requerida, para no prazo de 10 (dez) 

dias, depositar o montante referente aos honorários periciais, após, 

prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 590.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 269520 Nr: 1764-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRA BISPO E CIA LTDA - FRIGO TEIXO 

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRANCISCO ROSEADO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os argumentos contidos no petitório retro, defiro o pleito de 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 

do CPC .

 Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 337410 Nr: 8212-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317.234/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 344955 Nr: 14933-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LUIZA CREPALDI MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 265516 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

A cópia da matrícula do imóvel encartada às fls. 114/115 é idêntica ao 

documento juntado às fls. 109/112. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o comando judicial de fl. 113, 

sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 347797 Nr: 18091-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando a decisão contida no v. acordão acostado no processo 

apenso (fls.162/166), defiro o pleito retro e determino o levantamento da 

importância constrita na espécie em favor do executado.

 Ao depois, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante o 

pagamento das custas processuais e as baixas e anotações pertinentes.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 353336 Nr: 23714-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO 

CÉSAR PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Defiro o pleito, por conseguinte, expeçam-se os competentes mandados.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 378861 Nr: 1931-74.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES FERNANDES, DARIO 

ORLANDO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os argumentos contidos no petitório retro, defiro o pleito de 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 

do CPC .

 Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 436898 Nr: 15078-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UETSGALBA ROSENDI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 436898 – Execução.

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução ajuizada por BV FINANCEIRA S/A em face 

de UETSGALBA ROSENDI LEITE, ambos devidamente qualificados e 

representados no feito, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial.

 Tentada a intimação do requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, não foi possível encontra-lo no endereço 

informado nos autos (fl.83).

 É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada in casu que não a sua extinção, em 

virtude do abandono da causa pela parte requerente, cuja localização se 

mostra impossibilitada na espécie.

 No caso versando, o desinteresse do autor está mais do que 

demonstrado nos autos, vez que tentada sua intimação pessoal no 

endereço constante no processo para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, não foi possível localiza-lo.

 É cediço que se presumem válidas as comunicações e intimação dirigidas 

ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação 

ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificações temporária ou definitiva.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

 Custas e demais despesas processuais remanescentes pelo requerente.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 452568 Nr: 24695-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

KESSYA FERNANDA MONTEIRO, PAULO CAVALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os argumentos contidos no petitório retro, defiro o pleito de 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 

do CPC .

 Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714497 Nr: 9121-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.A.DE OLIVEIRA SANTOS ME, LELIS FONSECA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS ALESSANDRA DE MOURA 

MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 para as partes manifestarem o retorno dos autos no prazo de cinco dias 

sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 729831 Nr: 25853-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PARUCCI, MARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão retro, nos termos da sumula 196 do STJ 

e do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curadora especial, a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como 

para, manifestar-se em tal condição, no prazo legal.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746028 Nr: 43210-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a devedora por intermédio do seu patrono para pagar o valor do 

debito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 754107 Nr: 6070-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI SANTOS GOGOLERSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, pelas razões já expendidas nesta decisum, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, fazendo-o por 

sentença nos termos do artigo 925 do mesmo códex. Proceda-se a baixa 

de eventuais restrições constantes neste feito. Após o trânsito em julgado 

e pagas as custas, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 764435 Nr: 17083-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A

 Autos n.º 764435 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 773459 Nr: 26617-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE CRISTINE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Defiro o pleito retro, por conseguinte, expeça-se o competente mandado 

de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776339 Nr: 29639-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME, 

MAURO AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando a certidão retro, determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço do autor junto ao INFOJUD.

 Após, intime-se, o requerente, para manifestar, no prazo de 05 dias.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 785869 Nr: 39744-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MAGALHAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Sobre o petitório retro, manifeste-se a exequente no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 792416 Nr: 46511-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE HANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 para as partes manifestarem o retorno dos autos sob pena de 

arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 811010 Nr: 17511-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AMARELA TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento sob fl.116, para que após a dilação do prazo 

requerido o exequente promova o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 823461 Nr: 29562-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES 

SANCHES - OAB:195084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 823461 – Execução

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio do(a,s) executado(a,s).

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

Entretanto, passo a proceder consulta junto ao RENAJUD, a fim de 

verificar a existência de bens móveis em nome da(s) parte(s) 

executada(s).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832922 Nr: 38455-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO BORGES RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VASQUEZ PIRES - 

OAB:13.993A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de O. MATOS - 

OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anteriormente e analise do pleito retro, intime-se o exequente para acostar 

aos autos, cálculo atualizado do débito exequendo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832977 Nr: 38498-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLAYNE PATRICIA MARTIN BARBOSA, 

WISLAYNE PATRICIA MARTIN BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório de fl. 77, defiro o pedido de citação por hora 

certa, condicionada a constatação pelo Sr. Meirinho, da presença dos 

requisitos necessários, devendo atentar-se para o disposto no artigo 252 

e ss., do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 877511 Nr: 15122-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTIANE BARROS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os argumentos contidos no petitório retro, defiro o pleito de 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 

do CPC .

 Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 890016 Nr: 23232-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, PAULO 

ROBERTO PALHANO, PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:16188, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Ante ao exposto, nos moldes do art. 4º do Decreto-Lei 911/69 DEFIRO o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de 

título extrajudicial. Considerando a alteração do valor da causa, condiciono 

a expedição do mandado, ao recolhimento das custas processuais 

complementares, assim, intime-se, o exequente, para cumprir tal 

formalidade processual, no prazo de 15 dias.Sem prejuízo da providencia 

supra, retifique-se a capa dos autos. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 898611 Nr: 28799-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 898611 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte executada junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913787 Nr: 39337-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos, o exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 86). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

 Custas pelo desistente.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 937317 Nr: 53233-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 para as partes manifestarem o retorno dos autos no prazo de cinco dias 

sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 980558 Nr: 14353-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE CASTRO VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, nos moldes do art. 4º do Decreto-Lei 911/69 DEFIRO o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de 

título extrajudicial. Considerando a alteração do valor da causa, condiciono 

a expedição do mandado, ao recolhimento das custas processuais 

complementares, assim, intime-se, o exequente, para cumprir tal 

formalidade processual, no prazo de 15 dias.Sem prejuízo da providencia 

supra, retifique-se a capa dos autos. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1068716 Nr: 54856-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GARCIA PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Consoante o comprovante de recolhimento da diligencia sob fl.128/129, 

determino a expedição do mandado de citação da parte ré.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1076768 Nr: 58460-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, 

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAL LTDA EPP, VANIO CESAR PICKLER 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI MAIRA CURVO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO - 

OAB:OAB/SP 20.047, BENEDICTO CELSO BENÍCIO JUNIOR - 

OAB:131.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1076768 – Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado à fl. 97/100, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento 

em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1092329 Nr: 7206-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1110173 Nr: 14742-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIN ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP

 Autos nº 1110173 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

A parte requerida opôs embargos de declaração às fls. 145/146, contra a 

sentença de fls. 138/140, aduzindo em síntese que houve contradição em 

tal comando judicial.

 É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Em face do cenário processual constante no feito, mister se faz o 

acolhimento dos presentes embargos para o fim de sanar a contradição 

referenciada do comando judicial embargado devendo constar na parte 

dispositiva da sentença:

 “Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita aos benefícios da 

AJG.”

 No mais, permanece o comando judicial como está lançado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1111412 Nr: 15273-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RODRIGUES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e 

o arquivamento do presente feito (fl. 44), desnecessária a anuência do 

requerido, eis que não foi citado para integrar a lide.

 Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pelo autor à fl. 44, fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Custas processuais remanescentes pela parte autora.

 Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.
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 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1125257 Nr: 21028-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILUZE SILVA MULLER - 

OAB:10.523/O

 Autos nº 1125257 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração às fls. 105/108 contra 

a sentença de fls. 99/101, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1169519 Nr: 39965-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL CAVLAC - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1169519 – Busca e apreensão

Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte requerida junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1229396 Nr: 14616-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA, CRUZEIRO 

DO SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 

OAB/MT, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo legal, manifestar acerca da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1261334 Nr: 24832-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROBERTO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se, integralmente, o determinado no comando judicial de fl.12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 208968 Nr: 19674-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SILVA, LYETE ADORNO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - 

OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182.369/SP

 Considerando a juntada de laudo complementar às fls. 938/97, 

manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 811100 Nr: 17600-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 Vistos etc.

Defiro o requerimento à fl.111, para que após a dilação do prazo requerido 

o exequente promova o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 362537 Nr: 32096-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA SHIGEKO HAMIKAHARA KOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT

 Intime-se a parte exequente para que traga aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o instrumento que outorga poderes ao (a) subscritor (a) da 
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peça processual de fl.304 para representa-la e requestar a providência 

postulada na referida peça processual, bem como, documentos 

comprovando sobre a alteração da denominação da instituição financeira.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 904957 Nr: 33526-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROMANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento à fl.56, para que após a dilação do prazo requerido 

o requerente promova o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825869 Nr: 31834-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 382534 Nr: 18590-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA FELIPE CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:19.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 732774 Nr: 28978-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DOS SANTOS & R. A. DOS SANTOS LTDA, 

RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS, ELZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

devido andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 764776 Nr: 17436-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISONE FERREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713062 Nr: 5773-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO GLADKI PETERNKO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAGLIARINI - 

OAB:8.400-MT

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 764899 Nr: 17565-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEY VICENCIA LUCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT, Sergio Luis Oliveira de Figueiredo - 

OAB:13374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fl.105, e determino o levantamento da 

importância depositada na espécie.

 Ao depois, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante o 

pagamento das custas processuais e as baixas e anotações pertinentes.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 25507 Nr: 12123-61.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCN LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

devido andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 5139 Nr: 3301-83.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA REGINA MARQUES FERREIRA 

DUARTE, WALDEMAR FERREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR FERREIRA 

DUARTE - OAB:3371-A/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

devido andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 396781 Nr: 31001-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DUARTE LOPES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO A VARGAS NUNES - 

OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1068317 Nr: 54651-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAFLEX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 

ME, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pleito retro, por conseguinte, expeça-se o competente mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 113728 Nr: 3850-54.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA REGINA DORNELES VASCONCELOS 

DARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - OAB:7.792/MT

 Vistos etc.

 Considerando os argumentos contidos no petitório retro, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano , visto que o sobrestamento 

do andamento processual indefinidamente não pode ser autorizado, sob 

pena de eternização da relação processual.

 Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 801364 Nr: 7795-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832977 Nr: 38498-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLAYNE PATRICIA MARTIN BARBOSA, 

WISLAYNE PATRICIA MARTIN BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando os argumentos contidos no petitório retro, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano , visto que o sobrestamento 

do andamento processual indefinidamente não pode ser autorizado, sob 

pena de eternização da relação processual.

 Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 908070 Nr: 35581-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSIKA HINGRIDI RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e 

o arquivamento do presente feito (fl.59), desnecessária a anuência do 

embargado, eis que não foi citado para integrar a lide.

 Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pelo autor à fl. 59, fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Custas processuais remanescentes pela parte autora.

Proceda-se a baixa de eventual restrição constante no bem litigioso.

 Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 23119 Nr: 2442-04.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos etc.

 Considerando os argumentos contidos no petitório retro, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano , visto que o sobrestamento 

do andamento processual indefinidamente não pode ser autorizado, sob 

pena de eternização da relação processual.

 Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 203200 Nr: 17837-89.2005.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS VEST. E CONFECÇÕES DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIDAN LEPRE ME, ERIDAN LEPRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:12484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

devido andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 816602 Nr: 23036-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEKITS IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, ILSON JOSE ALVES DE LIMA, SANDRA MARA MENEGOTTO DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/MT

 Vistos etc.

Considerando que a requerida impetrou agravo de instrumento contra a 

decisão de fls.117/118, aguarde-se o julgamento do mencionado recurso, 

após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1074224 Nr: 57213-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO TULHO DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intervenção judicial, especialmente voltada à requisição de 

informações perante terceiro, imperativa a demonstração da necessidade 

da atuação jurisdicional para acesso a tais dados, eis que notadamente 

residual e excepcional, sendo despicienda a movimentação da máquina 

estatal judiciária, sem que evidenciada a sua imprescindibilidade, razão 

pela qual indefiro o requerimento retro, considerando que indemonstrado 

nos autos o pressuposto fático adrede indicado.

Posto isso, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 269771 Nr: 1900-68.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO VITORINO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - 

OAB:10.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1205848 Nr: 6768-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE SOUSA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 Vistos etc.

 O embargado opôs embargos de declaração às fls. 73/76 contra a 

decisão de fls. 68/71, aduzindo, em síntese, haver contradição no citado 

comando judicial.

 É o sucinto relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

 Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941104 Nr: 55205-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 829232 Nr: 35052-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZMARY COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA, 

CELESTINO PEREIRA DE SOUZA, CERISLEI MARIA DE SOUZA PEREIRA, 

FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA, JUCIANO GRACIANO PEREIRA, 

ROSILEI LUIZA DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se, integralmente, o determinado no comando judicial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1076252 Nr: 58088-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE FONSECA DE CAMPOS - ME, ALINE 

FONSECA DE CAMPOS, VALDECI LEOPOLDINA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1076252 – Execução

 Vistos etc.

 Seguem os extratos das consultas determinadas às fls. 99.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 339132 Nr: 9738-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. DE SOUZA FILHO - EPP, ANTÔNIO 

FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 339132 – Execução

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 334446 Nr: 4992-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R. BORGES PORTO LTDA, IONE GERALDA 

GONTIJO BORGES, JOSÉ ROBERTO BORGES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 334446 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 721539 Nr: 17045-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 721539 – Execução

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809787 Nr: 16273-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH FREITAS GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a baixa de restrição referente a este feito, arquive-se o 

presente feito, em observância as regras da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 957332 Nr: 3729-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUTRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 957332 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço do executado junto ao INFOJUD e RENAJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 455725 Nr: 26814-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 455725 – Execução

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 815046 Nr: 21498-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP, AUGUSTO 

CESAR MENEZES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, estando ausentes os requisitos necessários, neste momento, 

INDEFIRO o pedido de fl. 84.No mais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de 

dezembro de 2017.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1060128 Nr: 51138-75.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISSES FABIO CORREA ME - ME, MOISSES 

FABIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1060128 – Execução

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006737-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA GARCIA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1006737-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: MARIA HELENA GARCIA SANTOS Vistos. Nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Pois bem. 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 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 9 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021348-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO MATTOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021348-58.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 77130 Nr: 6041-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELUFI TRANSPORTES RODOVIARIOS, 

Urderico Belufi, DAGOBERTO GARCIA BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT
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 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria a abertura de novo volume dos autos, visto que o 

primeiro volume destes extrapola o número de folhas que comporta.

II – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 262. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: José Guilherme Junior e como 

executado: Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.

III – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 263/265.

 Assim, intime-se o executado Dibens Leasing S/A – Arrendamento 

Mercantil na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do 

citado Código.

IV – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

V – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737769 Nr: 34288-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIO ANTONIO PIRIANI, SANDRA MARIA PENTEADO 

PIRANI, DARCIO CLEIDER ALVES PENTEADO, GILBERTO DE ALMEIDA 

MARTHA, SANTA CARMEM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 (...) Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, 

com fulcro do inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil.Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo banco 

executado.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 292375 Nr: 11194-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO 

PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA EROTILDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6.920/MT, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 92, para consulta de bens da executada junto aos 

sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud (Detran/MT) e para tanto, 

procedo à consulta: Ana Erotildes da Costa – CPF nº 627.946.631-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, 

para que proceda ao andamento do feito, consoante determina o artigo 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 351563 Nr: 22038-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE, MARIA DE FATIMA 

LIMA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:15686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO, ainda, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407668 Nr: 38934-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ SOARES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 978881 Nr: 13499-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:29579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY ALVES - 

OAB:OAB/MT 4041-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 897-30.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON FRANCO DE MOURA, GIZELIA 

SANTOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:25698/PR, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, ROSANE BARCZAK - 

OAB:47.394/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 227 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito - 

R$ 321.584,64 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos Executados: 
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Ademilson Franco de Moura – CPF nº 108.317.541-68, Gizelia Santos de 

Oliveira – CPF nº 474.368.591-53 e José Tadeu Reys – CPF nº 

111.182.021-04 fls. 04, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 178725 Nr: 26075-34.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HEXABANCO S/A (LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - 

OAB:15335/SP, Carlos Henrique Spessoto Persoli - OAB:138630/SP

 Vistos etc.

Diante da informação da Conta Única, vinda à fl. 238, oficie-se 

imediatamente ao Juízo da 16ª Vara Cível do Foro Central da Capital de 

São Paulo-SP, solicitando informações sobre como deve ser expedido o 

alvará para transferência do valor de aproximadamente R$ 1.239.333,67, 

depositado nestes autos.

Esclareça-se àquele Juízo de que o Departamento de Depósitos Judiciais 

deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou que indicasse quem deveria 

figurar como beneficiário do alvará eletrônico, apresentando o respectivo 

CNPJ. Desta forma, solicite-se a referida informação.

Bem ainda, solicite-se esclarecimentos de como se deve proceder para 

emitir a guia de recolhimento de depósito judicial para que a referida 

importância seja devidamente transferida, em conformidade com os dados 

indicados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, de forma que este 

Juízo possa realizar a referida transferência.

Assim, encaminhe-se o ofício anexando cópia do Ofício n. 4649/2017 – 

DDJ, desta decisão, da decisão de fl. 234 e extrato da Conta Única de fl. 

235.

Após, voltem-me os autos em conclusão, com urgência.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 400722 Nr: 33321-08.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA RÉGIA COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA - EPP, RONALDO JOSE FERREIRA, JOSÉ AROUCA 

FERREIRA, NATALINA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401500 Nr: 33717-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. PEREIRA RODRIGUES - ME, BIANCA 

PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 73, para consulta de bens do executado junto aos 

sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud (Detran/MT) e para tanto, 

procedo à consulta: B. Pereira Rodrigues ME – CNPJ nº 

05.003.360/0001-60 e Bianca Pereira Rodrigues – CPF nº 918.052.521-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, 

para que proceda ao andamento do feito, consoante determina o artigo 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 433617 Nr: 12994-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO JR. - 

OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.I – Diante da decisão proferida às fls. 237/238 que acolheu os 

embargos declaratórios, revogando a sentença proferida à fl. 232, 

determinando a intimação do banco para pagar saldo remanescente, 

totalmente equivocada a certidão de fl. 240. Assim, revogo-a.II – Defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 235 do exequente e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito (...) constituo 

como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud. Intime-se o banco executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817957 Nr: 24374-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MATOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.
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 Apesar de não ter sido devidamente intimado o banco executado 

compareceu à fl. 278 cumprindo espontaneamente a sentença, consoante 

comprovante de depósito de fl. 279.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, 

conforme petição de fl. 286, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação do valor 

depositado nos autos de fl. 279, encaminhando-se cópia do referido 

documento.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, em favor do exequente, na forma indicada à fl. 286, com os 

rendimentos creditados no período.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 936574 Nr: 52871-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA LIMA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8.794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Vistos etc.

I – Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em nome do patrono do exequente, consoante informações 

de fls. 71.

II – Certifique-se a secretaria sobre a ocorrência ou não do trânsito em 

julgado.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1267222 Nr: 26742-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARENÁPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Revogo a decisão de fl. 07, diante de seu evidente equívoco.

Compulsando os autos observo que trata-se de carta precatória emitida 

pelo Juízo da Comarca de Arenápolis/MT (Deprecante) e remetida a este 

Juízo da Comarca de Cuiabá, Juízo Deprecado, proveniente dos autos da 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de 

indébito e indenização por danos morais proposta por José Alves de 

Menezes em desfavor de Banco Itaú BMG Consignado S/A, objetivando a 

citação da parte requerida, por meio de seu representante legal para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27/02/2018, a 

se realizar na Comarca de Arenápolis/MT.

 Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

recolhimento da taxa judiciária referente ao serviço de carta precatória, 

bem como, trazer aos autos cópia dos documentos necessários à sua 

instrução, tais como a decisão proferida pelo Juízo de origem, cópia da 

inicial, procuração, etc, sob pena de cancelamento de sua distribuição e 

arquivamento.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80522 Nr: 8730-26.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MUTUO DOS LOJ.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBRAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA, RONI TEREZINHA COELHO DAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO, MARCO CESAR ROSADA - OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDIO HONORIO SANTOS - 

OAB:2188/MT, GILMAR ANTONIO DAMIN - OAB:8111/MT, RONALDO 

COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais e 

honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

dado à causa, nos termos do artigo 85, caput e §2º do CPC.Proceda a 

Secretaria à imediata a abertura de novo volume dos autos, visto que o 

primeiro volume destes extrapola, e muito, o número de folhas que 

comporta.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 117644 Nr: 4357-25.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO DE AQUINO DE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10.282-MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - OAB:1896/MT

 Vistos etc.

I – Cumpra a Secretaria, com urgência, o item II da decisão de fl. 329, 

devendo passar a constar como exequente: Banco Volkswagen S/A e 

como executado: João Alberto de Aquino Teixeira.

II – Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 343 do exequente 

e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito - 

R$ 199.410,34 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e dez reais e 

trinta e quatro centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: João Alberto de Aquino 

Teixeira – CPF n. 780.502.351-49, fls. 05, e, consequentemente, formalizo 

o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265746 Nr: 23472-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, MURILO ESPINOLA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUIZ MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante do extrato emitido junto ao site de Depósitos Judiciais, dando 

conta de inexistir conta para o processo pesquisado, fl. 105, oficie-se à 

Conta Única determinando a localização e vinculação a estes autos dos 

valores penhorados, via Bacen/Jud e transferidos, encaminhando-se 

cópia dos documentos de fls. 84 e 99.

II – Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 101/102 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado - R$ 1.916,59 (mil novecentos e dezesseis 

reais e cinquenta e nove centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Wellington 

Luiz Morais da Silva, CPF n. 812.131.901-34, fls. 04, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 374809 Nr: 11067-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do pedido de fl. 78, procedo à consulta de bens do executado junto 

aos sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud (Detran/MT) e para tanto, 

procedo à consulta: Cláudio Roberto de Amorim – CPF nº 522.228.881-15.

Verifico da consulta que o bem indicado à fl. 79 não consta no sistema do 

Detran/MT como sendo de propriedade do executado, assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, para que proceda ao 

andamento do feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil.

 Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376247 Nr: 12409-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE HENRIQUE DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco em desfavor de Rosiane Henrique Damásio.

Devidamente intimada para realizar o pagamento do débito, a devedora 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 25).

Realizada pesquisa via sistema BancenJud, esta restou negativa, 

consoante fls. 32/33, 58.

Intimado o exequente para dar andamento, sob pena de extinção, o mesmo 

requereu a extinção da presente demanda e a expedição de Certidão de 

Crédito, com fulcro no Provimento nº 84/2014 – CGJ/MT, que determina a 

extinção do feito por sentença.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações dispostas no citado dispositivo.

Consigno que a parte Exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade do 

devedor/executado, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719204 Nr: 14885-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, 

capa dos autos e oficie-se à Distribuição.II – Cite-se o executado para 

pagar a dívida em 03 (três) dias, conforme o comando judicial do artigo 

829, do CPC, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916, do 

CPC.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 

acerca da penhora, nos moldes do §1º, do artigo 829, do CPC.Na hipótese 

de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento 

ao artigo 830, caput, e §1º do CPC.Fixo desde já, honorários em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do CPC. Outrossim, 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 CPC.Defiro somente o caput, do artigo 212, do 

CPC.Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 726727 Nr: 22555-22.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, SAMIR BENNETT 

BUAINAIN - OAB:13373

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730161 Nr: 26193-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE CLAUDINO DA SILVA SHINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/MT, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 Vistos etc.I – Defiro o pedido de fl. 158, e para tanto, intime-se a douta 

patrona da parte exequente, Dra. Ariane Gomes Pavezi – OAB/MT n. 

14.305, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar endereço, dia e hora 

para a entrega do veículo, ou caso entenda mais apropriado, compareça 

no endereço informado à fl. 161 (Av. Fernando Correa da Costa, 7444, 

Bairro Vista Alegre, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3665-1956 / 3023-2525, 

A/C. Roeber), para realizar a retirada do bem, devendo neste caso 

informar o Juízo, no prazo fixado.II – No que se refere aos honorários 

advocatícios fixados em fase de cumprimento de sentença, tenho são 

efetivamente devidos. Assim, compartilho do entendimento de que os 

honorários advocatícios são devidos em fase de cumprimento de 

sentença. A própria interpretação literal do art. 20, § 4º, do CPC não deixa 

margem para dúvidas, os honorários são devidos nas execuções, 

embargadas ou não. (...) Bem ainda a Súmula 517 do STJ, que dispõe: 

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, 

hajaou não impugnação, depois de escoado o prazo para 

pagamentovoluntário, que se inicia após a intimação do advogado da 

parteexecutada”.Desta forma, indefiro o pedido de afastamento da 

condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença, de fl. 158. Após, voltem-me os autos em conclusão para análise 

do pedido de fls. 167/168. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749210 Nr: 1304-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR HERMES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 55.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como cumprimento de sentença.

Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) do 

valor executado, consoante artigo 85, §1º do Código de Processo Civil.

III – Assim, intime-se o executado, nos termos do artigo 523, II, do CPC 

vigente.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813524 Nr: 19996-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de fls. 49, expedindo-se mandado de busca e 

apreensão e citação, conforme decisão de fls. 34, aditando-o quanto ao 

atual endereço do requerido declinado às fls. 49, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825875 Nr: 31840-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, 

capa dos autos e oficie-se à Distribuição.II – Cite-se o executado para 

pagar a dívida em 03 (três) dias, conforme o comando judicial do artigo 

829, do CPC, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916, do 

CPC.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 

acerca da penhora, nos moldes do §1º, do artigo 829, do CPC.Na hipótese 

de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento 

ao artigo 830, caput, e §1º do CPC.Fixo desde já, honorários em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do CPC. Outrossim, 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 CPC.Defiro somente o caput, do artigo 212, do 

CPC.Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 883241 Nr: 18705-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCIONAL COMERCIO DE MAQUINAS E 

SERVIÇOS LTDA, VILMAR APARECIDO MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - OAB:, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA 

MODESTO - OAB:20233/O

 Vistos etc.

Diante do pedido de fl. 95, procedo à consulta de bens do executado junto 

aos sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud (Detran/MT) e para tanto, 

procedo à consulta: Funcional Comércio de Máquinas e Serviços Ltda – 

ME, CNPJ n. 02.577.909/0001-32 e Vilmar Aparecido Modesto, CPF n. 
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517.745.269-72.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, 

para que proceda ao andamento do feito, consoante determina o artigo 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 927856 Nr: 48135-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANSELMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fls. 54, defiro o pedido de fls. 62.

Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076442 Nr: 58215-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.Trata-se de execução de título extrajudicial, ajuizada por Banco 

John Derre S/A em face de José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin.Às fls. 

156/160 compareceram os executados informando que a empresa para a 

qual foi liberado o crédito, da qual é proprietário e avalista, originando a 

dívida aqui questionada, inclusive, título que fundamenta a ação, 

encontra-se em recuperação judicial, autos de nº 7612-57.2017.811.0051, 

em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, 

postulando assim pela suspensão da presente ação. (...) Assim, determino 

a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses. Aguarde-se na 

Secretaria o decurso do prazo de suspensão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1224129 Nr: 12861-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 Vistos etc.Banco John Deere S/A devidamente qualificado e 

representado, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face 

de José Pupin, apresentou às fls. 278/280, Embargos de Declaração da 

decisão (...) Argumenta o banco que a liminar proferida nos autos da 

recuperação judicial não se estende aos bens aqui discutidos.Que, 

portanto, os referidos bens não estão sujeitos à suspensão/blindagem, 

ficando vedado apenas a venda ou retirada do estabelecimento do 

devedor de quaisquer bens que foram reconhecidos pelo Juízo da 

recuperação como essenciais à atividade empresarial.Defende assim que 

àquele Juízo impôs ao devedor demonstrar objetivamente quais bens são 

essenciais ao desempenho da atividade empresarial.Pedindo assim pela 

continuidade da presente ação e prosseguimento dos atos de busca e 

apreensão, podendo prosseguir com a venda e retirada dos bens, sem 

qualquer impedimento, defendendo que nenhum dos bens aqui discutidos 

foi elencado como essencial na recuperação judicial.Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo banco embargante, não vejo 

como acolher seu pedido.Com efeito, considerando-se a atividade 

exercida pelo requerido entendo que apesar do mesmo não ter se 

manifestado no sentido de elencar ou indicar os bens aqui discutidos 

como sendo essências para o seu desenvolvimento é perfeitamente 

possível verificar isso.(...) Assim, mantenho meu entendimento. O que 

objetiva o banco embargante, por meio dos presentes embargos é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da decisão, tratando-se de 

matéria já abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o 

que só será possível através do recurso cabível.Assim entendo que não 

há o que se aclarar na referida decisão.Com essas considerações, rejeito 

os embargos declaratórios.Aguarde-se a suspensão determinada na 

decisão de fl. 269Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1270059 Nr: 27666-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SOLER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória objetivando a penhora de valores no rosto 

dos autos.

Compulsando os autos observo que a carta precatória originou-se na 

ação de execução de n. 303-90.2005.811.0055, em trâmite perante a 3ª 

Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, figurando como 

exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE e como executados: Hélio 

Antunes de Oliveira e José Carlos Soler de Oliveira.

Assim, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá/MT, 

determinando a imediata penhora no rosto dos autos do valor depositado 

na Conta Única, referente à diferença correspondente a 46,8717% que 

deveria ser liberado em favor do executado Hélio Antunes de Oliveira, 

detentor do crédito penhorado no rosto dos autos do Cumprimento de 

Sentença n. 97102 da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aguarde-se resposta do referido ofício. Após, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 87648 Nr: 4174-83.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MIRANDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8.224-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/MS, GABRIEL LÓS - OAB:241.717/SP, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A, ROBERTO SARDINHA JUNIOR - 

OAB:310.322/SP

 Vistos etc.

Tendo em vista o pedido do exequente contido na petição de fl. 2188, 

suspendo o presente feito pelo prazo de 01 (um) mês.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 233097 Nr: 2445-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO CARVALHO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, JEFFERSON CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:, 

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A

 Vistos etc.

I – Diante do pagamento espontâneo de parte do valor do débito, 

consoante depósito de fls. 164/165, defiro o pedido do exequente de fls. 

168, de levantamento do montante incontroverso do débito.

E para tanto, expeça-se alvará em favor do exequente na forma indicada 

à fl. 168, com os rendimentos creditados no período.

II – A fim de que o Juízo analise o pedido de penhora de fl. 168, intime-se o 

exequente para, no prazo 05 (cinco) dias, trazer aos autos o valor do 

débito atualizado.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 326871 Nr: 169-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DE OLIVEIRA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, via de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em 

custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que, inexiste patrono constituído ao requerido nos 

autos pela ausência da execução da liminar.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Outrossim, autorizo às partes pleitearem o 

desarquivamento do processo, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 366048 Nr: 4629-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA CHAGAS VACCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 

331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito, já que na petição de fls. 78, requer a 

penhora/restrição/ bloqueio Renajud de veículos existentes em nome da 

requerida, no entanto, não consta nestes autos nenhuma consulta 

realizada pelo Sistema Renajud.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 870757 Nr: 10127-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1009387 Nr: 27329-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES SILVA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114142 Nr: 16369-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LÔBO - 

OAB:14615

 Vistos etc.

I – Especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

no prazo de 10 (dez) dias.

II – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 460883 Nr: 30040-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CAROLINE POUSO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a decisão proferida no Agravo de Instrumento de n. 

1003957-53.2016, determinando que os 50% (cinquenta por cento) 

restantes dos honorários periciais fixados pelo Juízo, em favor do perito 

nomeado, que cabem à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, 

devem ser suportados pelo Estado.

 Bem ainda, tendo em vista que os outros 50% (cinquenta por cento), 

pagos pelo banco, já foram levantados pelo perito, conforme alvará de fl. 

846, cumpra a Secretaria, com urgência, a decisão de fl. 853, 

expedindo-se em favor do perito contábil a competente certidão de crédito, 

no montante exato dos 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais 

fixados pelo Juízo, na decisão de fl. 810, portanto, no valor de R$ 3.060,00 

(três mil e sessenta reais).

II – Defiro o pedido do banco de fls. 1006/1007 e para tanto, concedo 

prazo de 15 (quinze) dias em favor do banco executado, para 

manifestar-se acerca do laudo apresentado pelo perito.
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Assim, deixo para analisar a petição da exequente de fls. 939/944 após a 

manifestação do banco.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Intimem-se e cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796019 Nr: 2362-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A/MT, CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO - OAB:7627-A, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, FLÁVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730/MG, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos etc.

I – Certifique a secretaria se todos os requeridos foram devidamente 

citados, bem como se as defesas foram apresentadas tempestivamente.

II – Após, intimem-se as partes, para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1022982 Nr: 33388-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES FÉRTIL PRODUÇÃO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS, MARIA LENI 

PEREIRA DE VASCONCELOS, EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIDES - 

OAB:4998 OAB/MT

 Vistos etc.

I – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117269 Nr: 17591-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLAMAX RECICLAGEM DE PLÁSTICOS 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, MAXPET NORDESTE 

PLASTICO E ENERGIA LTDA, MAXVINIL TINTAS E VERNIZES LTDA, 

DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Godoy da Cunha 

Magalhães - OAB:OAB/SP 234.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 Vistos etc.

Reconheço minha competência para processar e julgar o presente 

processo e convalido as decisões já proferidas por este Juízo.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de fls. 170/185 de liberação 

do valor penhorado, via sistema Bacen/Jud, se faz necessário realizar 

nova avaliação do bem penhorado, descrito à fl. 06, matriculado sob nº 

58.766, junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Comarca, 

consoante documento de fls. 50/61, objeto da hipoteca em garantia da 

Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a presente execução.

Assim, expeça-se mandado de avaliação do imóvel supracitado. Vindo o 

laudo, sobre este manifestem-se as partes em 5 (cinco) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117269 Nr: 17591-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLAMAX RECICLAGEM DE PLÁSTICOS 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, MAXPET NORDESTE 

PLASTICO E ENERGIA LTDA, MAXVINIL TINTAS E VERNIZES LTDA, 

DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Godoy da Cunha 

Magalhães - OAB:OAB/SP 234.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, devendo 

passar a integrá-lo BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 

(“BLACKPARTNERS”), registrando-se a alteração no sistema Apolo e na 

capa dos autos.

II – Às fls. 864/865 compareceram as partes informando que transigiram 

extrajudicialmente, postulando pela homologação do acordo e suspensão 

da execução para cumprimento do ajuste.

Assim, homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, vindo 

às fls. 867/874, em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

III – Tendo em vista que o acordo celebrado se refere a valores 

depositados no Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, se 

faz necessária a transferência dos referidos valores para este Juízo.

Assim, oficie-se ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, 

solicitando a transferência para esta Conta Única do Poder Judiciário dos 

valores lá depositados, encaminhando-se cópia do recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores de fls. 171/186.

IV – Tendo sido realizada a transferência para esta Conta Única, 

expeça-se alvará do valor depositado, em favor do douto patrono indicado 

à fl. 864, diante dos poderes a ele conferidos à fl. 865, com os 

rendimentos creditados no período.

V – Em seguida, suspendo a execução pelo prazo ajustado no acordo, fl. 

869, nos termos do artigo 921, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Aguarde-se na Secretaria, o prazo para o término do cumprimento do 

ajuste, (25/10/2017) indicado à fl. 869, devendo as partes, manifestarem 

nos autos, acerca do devido cumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

P. R. I. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 267950 Nr: 1181-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MENEGALE BRAGA, ESPOLIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA MENEGALE, FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA, 

DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA, CLÁUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.874-B, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.
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I – Certifique a secretaria se todos os requeridos foram devidamente 

citados, bem como se as defesas foram apresentadas tempestivamente.

II – Após, intimem-se as partes, para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037596-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL SOARES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037596-02.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Citem-se os 

requeridos para, querendo, contestarem o feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023811-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023811-70.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Comparece o 

requerente junto ao ID 10707457 pleiteando a reconsideração da decisão 

de ID 10684584 que deixou para apreciar o pedido de tutela antecipada 

após a manifestação do Banco requerido. Não obstante os argumentos 

expendidos pelo requerente, indefiro o pedido de reconsideração, posto 

que este não trouxe fatos novos, motivo pelo qual determino que se 

aguarde o cumprimento da decisão de ID 10684584. II – Cumpra a 

Secretaria a decisão de ID 10684584, para a devida citação do requerido, 

com urgência. A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031668-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031668-70.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.707.650/0001-10, com sede em São 

Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar 

contra Francisco C. S. de Moraes, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

308.673.552-04, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula de 

crédito bancário n. 325862958, em 06/09/2016, no valor de R$ 42.225,00 

para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.278,30, com primeiro vencimento 

para 06/10/2016 e último para 06/09/2020, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca HYUNDAI, Modelo HB20S C 

PLUS 1.6 AT, Cor BRANCA, Ano de Fabricação 2016, Chassi 

9BHBG41DBGP637784, Placa QBN 3874, Renavam 1097213576. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir de 06/07/2017, ensejando com isso a retomada do 

veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação do requerido para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares 

de prova, deu à causa o valor de R$ 39.547,52 (trinta e nove mil, 

quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). A inicial 

veio instruída com os documentos de ID’s 10249930, 10249958, 10249963, 

10249967, 10249973, 10249985, 10249979, 10249987, 10249989, 

10249992, 10267311 e 10267317, dentre eles o contrato em que se funda 

o pedido, e também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 10316016 foi 

deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido ID 10628098/10628133 e o requerido devidamente citado, 

certidão de ID 1068098/10628134. Embora devidamente citado, o requerido 

permaneceu silente, consoante certidão de ID 11113600. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A contra Francisco C. S. de Moraes, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário (ID 10249979) e a notificação extrajudicial de ID 10249987, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 
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contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2.017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033329-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB MELO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033329-84.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Joab 

Melo de Souza, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

10767924. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033171-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS REPRESENTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033171-29.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Matos R C E A em Infor Ltda ME, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 10855620. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033009-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO GUSMAO DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033009-34.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Toyota do Brasil 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Evaldo Gusmão da 

Rosa, no entanto requereu desistência do feito no ID 10556294, porém não 

comprovou o pagamento das custas inicias de distribuição, consoante 

decisão de ID 10493256. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais e eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente, pois não comprovou o pagamento destas 

quando da propositura da ação. Deixo de acolher o pedido de baixa de 

restrição junto ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma determinação 

anterior deste juízo determinando a inclusão de restrição judicial perante 

ao DETRAN. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036367-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAEDSON COLETA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036367-07.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de 

Jaedson Coleta de Sousa, no entanto requereu desistência do feito junto 

ao ID 11134063. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. 

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 

àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 287357 Nr: 8718-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO, HERMINIO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 
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OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5768/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:OAB/MT 20927/O, 

GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO 

DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, ROSSILENE BITENCOURT 

I. BARBOSA - OAB:5183/MT, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim 

de intimar as partes de que o Juízo Deprecado (Sexta Vara Cível da 

Comarca de Alta Floresta/MT) designou o dia 12/03/2017 às 15:30 horas 

para oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público Sr. Jovair Camilo 

Pereira.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1130120 Nr: 23047-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:9398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Ante o exposto:a)- Afasto preliminar de mérito de violação ao princípio da 

separação dos poderes; b)- Atribuo o ônus da prova ao Município de 

Cuiabá;c)- Não vislumbrando hipótese que possa levar à extinção do 

processo sem julgamento do mérito ou ao julgamento imediato da lide, julgo 

o processo saneado, eis que estão presentes todas as condições da 

ação, bem como os pressupostos de validade, existência e 

desenvolvimento da relação processual. Reconheço que as partes são 

legítimas e bem representadas. Assim, saneado o processo, fixo como 

ponto controvertido: “Se há ou não omissão do Município de Cuiabá quanto 

ao saneamento das irregularidades na unidade escolar EMEB Profª. 

Francisca Figueiredo Arruda Martins apontadas pela Defensoria Pública na 

exordial”;d)- Determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, as partes 

informem se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, 

especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas;e)- Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, 

na condição de fiscal da lei;f)- Após, retornem-me os autos 

conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 928876 Nr: 48647-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:PROC. GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Vistos etc.

Diante do retorno da demanda e considerando o trânsito em julgado do v. 

acórdão que ratificou a sentença proferida na Ref. 45, dê-se vista ao 

Ministério Público para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1170953 Nr: 40600-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Zaque de Jesus - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:4722-A/MT

 (...)Dessarte, calcado no entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça e com fincas no art. 2º da Lei de Ação Civil Pública, 

declino a competência para uma das Varas Cíveis do Juízo de Direito da 

comarca de Sinop-MT.Intimada as partes e procedidas as baixas 

necessárias, remetam-se os autos ao Juízo Competente.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1173646 Nr: 41588-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS HOTÉIS, 

RESTAURANTES, BARES E S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA - OAB:7672-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato Intermunicipal dos 

Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Mato Grosso em 

face do Município de Cuiabá, objetivando a condenação deste a abster-se 

de autuar e impor sanções aos filiados daquele, pela não disponibilização 

de cardápio para pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica ou 

qualquer outra gastroplastia, com volume reduzido proporcional ao valor 

normal, salientando ser inconstitucional a Lei Municipal nº 5.682/2013.

O pedido liminar foi indeferido Ref. 13.

A audiência de conciliação foi realizada, no entanto, não foi alcançada a 

autocomposição (Ref. 28).

O Município de Cuiabá apresentou contestação na Ref. 34, a qual foi 

impugnada pela parte Autora na Ref. 40.

 O Ministério Público, na condição de fiscal da lei, se manifestou na Ref. 

45.

É o relato do necessário. Decido.

Não há matéria preliminar a ser analisada.

 Em que pese o processo esteja concluso para saneamento, em detida 

análise, verifico que o único objetivo da presente demanda é a declaração 

de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.682/2013, que prevê a 

obrigatoriedade dos restaurantes e similares localizados no Município de 

Cuiabá a fornecerem cardápios com volume reduzido proporcional ao 

valor normal aos consumidores submetidos à cirurgia bariátrica ou 

qualquer outro tipo de gastroplastia, em face dos artigos 5º, XIII e 170, 

parágrafo único, ambos da Constituição Federal, situação inadmissível, 

haja vista constituir o próprio pedido da Ação Civil Pública.

Desse modo, a fim de preservar o contraditório, em consonância com os 

artigos 7º, 9º e 10 do CPC, determino que as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem. Em seguida, retornem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1227047 Nr: 13803-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EDER DE MORAES DIAS, LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DE VECCHI SEVIERO - 

OAB:22895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT
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 Vistos em correição.

Ante a possibilidade de julgamento antecipado da lide, informem as partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se resta alguma prova a ser produzida 

neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, 

justificando a pertinência das mesmas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008586-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA MARCIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1008586-10.2017.8.11.0041 AUTOR: BRENDA MARCIA DE 

ALMEIDA RÉU: LUIS ANTONIO GUIMARAES Vistos etc. Designo audiência 

de conciliação, para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1028978-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS CASTRO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alessandra Maria da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1028978-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GEREMIAS CASTRO 

FARIAS REQUERIDO: IRENE DE FIGUEIREDO SILVA Vistos etc. Cumpra-se 

a determinação do id: 10941862. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2017. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1011258 Nr: 28128-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLF, TBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIF, EDMDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1011258

Espécie Ação de Arrolamento Sumário

Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que, a presente ação tramita desde 

12.06.2015, sem que, até os presentes dias tenha atingido a finalidade 

pretendida, visto que, o feito carece de providências a serem ultimadas 

pela parte interessada, tais como, as decorrentes determinação contida no 

item 5 de fls.106v°.

 Assim, intime-se a inventariante, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, apresente plano de partilha, nos moldes determinados, sob pena de 

extinção.

Outrossim, acerca do pedido de fls.155/156, a inventariante deverá trazer 

aos autos, a guia atualizada para pagamento do ITCD, visto que, conforme 

mencionado por esta, às fls. 156, o valor faltante é de aproximadamente 

R$ 1.600,55 (hum mil e seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos) 

que, por ocasião da atualização, deverá sofrer pequena alteração, não 

justificando o pedido de liberação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).

Com as providências, conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 906954 Nr: 34862-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBDC, JLDCJ, RSDC, NBDC, VBDC, CRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT, LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:17.672/MT, 

LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:, NADIR BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Expeça-se alvará, em favor de Guilherme & Advogados Associados 

S/S, CNPJ: 08.717.351/0001-20, para levantamento do montante de R$ 

67.977,19 (sessenta e sete mil novecentos e setenta e sete reais e 

dezenove centavos) que, equivalem a 15% (quinze por cento) do valor 

depositado, a título de precatórios, mediante depósito, junto ao Banco do 

Brasil, agência 0046-9, conta: 228005-1.2- Expeça-se alvará, para 

levantamento da quantia de R$ 128.401,37 (cento e vinte e oito mil 

quatrocentos e um reais e trinta e sete centavos), correspondente à 1/3 

(um terço) do valor do precatório (descontados os 15% pertencentes ao 

Guilherme & Advogados Associados S/S), mediante depósito, na conta 

bancária de Raquel Sagawa de Carvalho, CPF: 631.881.631-34, junto ao 

Banco SICOOB, agência 4256, conta corrente: 2893-2.3- Em consonância 

com o esmerado parecer do douto Ministério Público (fls.860/861), 

determino a expedição de alvará, do montante de R$ 370.060,25 

(trezentos e setenta mil e sessenta reais e vinte e cinco centavos) em 

favor da herdeira Valentina Blemer de Carvalho, para aquisição do imóvel 

residencial situado na Rua Tivole, 17, Jardim Itália, CEP: 78060-000, em 

Cuiabá/MT, mediante depósito, na conta bancária de, Marcelo Alexandre 

de Andrade , CPF: 796.877.841-72, junto ao Banco Itaú, agência 3992, 

conta corrente: 36640-8.Concedo o prazo de 20 (vinte) dias, para que, 

seja acostada aos autos, cópia do contrato de compra e venda do referido 

imóvel e, comprovante de pagamento.Outrossim, indefiro, por ora, o pedido 

de levantamento dos valores pertencentes ao herdeiro incapaz José Luis 

de Carvalho Junior, visto que, conforme bem salientou o nobre Parquet 

(fls.860v°), tal requerimento depende de comprovação de sua 

necessidade, conforme disciplina os arts. 1.753 e 1.754 cc art. 1.774 do 

Código Civil. Em caso de comprovação da necessidade, tais como, 

relatório de despesas mensais, dentre outras, colha-se o pronunciamento 

do digno Ministério Público e, conclusos.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 824609 Nr: 30654-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGASDS, IDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 
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(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT

 Código 824609

Espécie Ação de Execução de Alimentos

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Evillyn 

Gabriella Araújo Siqueira da Silva, representada por sua mãe Iolanda de 

Araújo de Siqueira, em desfavor de Weslei Barbosa da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 A presente ação tramita desde o ano de 2013 e, todas as tentativas de 

penhora de bens e valores em nome do executado, foram infrutíferas.

 A representante legal da parte autora fora procurada, em seu endereço, 

declinado nos autos e, não fora encontrada visto que se mudou (fls. 190).

Observando-se a determinação contida no parágrafo único do art. 274 do 

CPC, tem-se que compete à parte atualizar seu endereço nos autos, 

presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial, 

quando esta não adota as providências de sua alçada.

A inércia e desídia da exequente culminaram na integral frustração do 

procedimento, impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu 

objetivo.

 Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

autora, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 485, III do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Proceda-se ao levantamento de eventuais restrições efetivadas em nome 

do executado, junto aos órgãos de proteção ao crédito ou recolhimento 

dos mandados de prisão encaminhados para cumprimento.

Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037723-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TAYANNE COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0015962-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DE CAMPOS SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Número do 

Processo: 1037723-37.2017.8.11.0041 AUTOR: CAMILA TAYANNE 

COSTA SILVA RÉU: IVAN DE CAMPOS SILVA Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos, cópia do título executivo judicial, 

bem como, na oportunidade esclarecer o valor total do débito exequendo, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 

2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017443-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GUARIM DE ARRUDA (AUTOR)

M. G. D. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT22211-O (ADVOGADO)

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR OAB - MT23610/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JEANCARLO PADILHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1017443-45.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA JOSE GUARIM DE 

ARRUDA, MAYARA GUARIM DE ARRUDA PADILHA RÉU: ALTAIR 

JEANCARLO PADILHA Vistos etc. Indefiro a justificativa apresentada pelo 

executado (id: 9679898) e, em consonância como parecer do douto 

Ministério Público (id: 10964036), determino: 1- A utilização do sistema 

BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, para verificação de existência 

de ativos em nome do devedor ALTAIR JEANCARLO PADILHA, CPF: 

447.952.541-68, devendo o numerário existente ser indisponibilizado, até o 

valor de R$ 14.011,00 (quatorze mil e onze reais). Os autos permanecerão 

em gabinete até que a ordem de bloqueio ou a indicação de inexistência de 

ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, 

do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 2- Proceda-se, pesquisa junto ao 

RENAJUD, em busca de informações, sobre a existência de veículo 

registrado em nome do executado. Caso haja ativos financeiros e veículos 

em nome do executado, servirá como termo de penhora, os formulários de 

detalhamento: a) Intime-se o executado na pessoa de seu procurador 

para, querendo, expressar-se nos termos do art. 854, § 2º, do Código de 

Processo Civil; b) Intime-se a parte exequente, para que se manifeste em 

05 (cinco) dias, a respeito da penhora e/ou bloqueio; c) Não havendo êxito 

no bloqueio de ativos financeiro ou veículos, intime-se a parte exequente 

para que manifeste em 05 (cinco) dias; Outrossim, intime-se o culto 

advogado da parte exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

acerca do último parágrafo do parecer do digno parquet, requerendo o 

que de direito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027817-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCHINI FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FRANCISCHINI NETTO (INVENTARIADO)

CACILDA BERGAMINI FRANCISCHINI (INVENTARIADO)

VALERIA FRANCISCHINI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1027817-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VIVIANE 

FRANCISCHINI FAGUNDES INVENTARIADO: VALERIA FRANCISCHINI, 

ORLANDO FRANCISCHINI NETTO, CACILDA BERGAMINI FRANCISCHINI 

Vistos etc. Em atenção as informações do id:10757101, concedo o prazo 

de 10 (dez) dias, para que, a inventariante traga aos autos, certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. Com as 

providências, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de 

dezembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035891-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. Z. N. D. S. (EXEQUENTE)

CRISTILEYA NATHALIA SILVA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURAIR DE SOUZA GROSSI OAB - MT21319/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ FELIPE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1035891-66.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SAID ZIAD NUNES 

DA SILVA, CRISTILEYA NATHALIA SILVA NUNES EXECUTADO: THOMAZ 

FELIPE SOARES DA SILVA Vistos etc. Intime-se a ilustre subscritora da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 325 de 605



peça exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, colacionando aos autos cópia da homologação do acordo 

acostado no id: 10876465. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 

2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003046-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Número do 

Processo: 1003046-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VANDERLEIA DE 

OLIVEIRA CAMPOS SANTANA REQUERIDO: ALVINA ANGELICA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Conforme se verifica petição id. 10970944, o nome 

da requerida fora grafado erroneamente nos autos. Diante do exposto, 

nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, ficará assim 

redigido o parágrafo décimo quarto da sentença que constou erro material: 

“...Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, defiro o requerimento, para 

que, a divorcianda, volte a usar o nome de solteira: KARLA PEREIRA 

CHAGAS”. A presente decisão é parte integrante da sentença proferida, 

ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, todos os 

termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de 

dezembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021304-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROBERTO DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE CAMPOS RIBEIRO MOREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Número do 

Processo: 1021304-73.2016.8.11.0041 AUTOR: CICERO ROBERTO DA 

SILVA MOREIRA RÉU: JULIANA DE CAMPOS RIBEIRO MOREIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Regularização de Guarda cumulada com Exoneração 

de Alimentos, interposta perante este Juízo por Cícero Roberto da Silva 

Moreira, em desfavor de Juliana de Campos Ribeiro Moreira e Bárbara de 

Campos Ribeiro Moreira, todos devidamente qualificados nos autos. A 

ação fora recebida, através da decisão id. 4313002 que designou 

audiência de conciliação, citação da parte requerida, e quanto ao pedido 

de liminar deixou sua apreciação, para momento, após a angularização 

processual. Em audiência de conciliação, não foi possível o acordo, tendo 

em vista, ausência da parte requerida. As partes juntaram termo de 

acordo no id. 10243299, quanto a guarda compartilhada do infante Mateus 

de Campo Ribeiro Moreira, exoneração de alimentos, e direito de 

convivência. Instado a se manifestar o digno Ministério Público não se 

opôs aos termos do acordo, conforme se vê do parecer de id. 10945138. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 487, III, letra “b” do Código de Processo Civil e lei da igualdade parental 

nº 13.058/2014, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo de 

10243299, relativamente ao acordo de guarda, exoneração dos alimentos, 

e direito de convivência para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá - MT, 15 de dezembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029780-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENER RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA MARTINS CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Número do 

Processo: 1029780-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GENER RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: CLAUDIA CRISTINA MARTINS CRUZ Vistos etc. 

Trata-se de Ação Divórcio cumulada com Partilha de Bens e Guarda, 

proposta por GENER RIBEIRO DA SILVA, em desfavor de CLÁUDIA 

CRISTINA MARTINS DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos, dentre eles a cópia da certidão 

de casamento de id. 10038608, comprovando-se o vínculo conjugal para 

ser dissolvido. A presente ação fora recebida, através da decisão de id. 

10097003, que determinou a citação da requerida e designação de 

audiência de tentativa de conciliação. A parte requerida fora validamente 

citada (id. 10500773). Na audiência de tentativa de conciliação (fls. 50), as 

partes se conciliaram quanto ao divórcio, devendo o feito prosseguir 

quanto a partilha de bens e guarda do infante. A atual legislação que rege 

o divórcio tornou-o incondicional, ou seja, basta que uma das partes 

deseje a dissolução da união, não necessitando de dilação probatória para 

esse fim, razão pela qual passo à análise de tal pedido, consoante 

permissivo do art. 355, I, do CPC. Diante do exposto e de tudo mais que 

dos autos consta JULGO parcialmente PROCEDENTE os pedidos iniciais e 

decreto o divórcio de GENER RIBEIRO DA SILVA e CLÁUDIA CRISTINA 

MARTINS DA SILVA, com fulcro nos arts. 226, § 6º da Constituição da 

República, e 487, inciso I do CPC, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento. Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, defiro o 

requerimento para que a divorcianda, volte a usar o nome de solteira, qual 

seja: CLÁUDIA CRISTINA MARTINS DA CRUZ. Outrossim, quanto ao pedido 

de guarda do infante e partilha de bens a ação deve prosseguir. 

Aguarde-se peça contestatória, em seguida intime-se o requerente para 

impugnar a presente demanda. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de novembro 

de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032545-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA HELENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BEATRES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1032545-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANDRESSA HELENA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SEBASTIAO BEATRES DE ALMEIDA Vistos. Defiro 

o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 2º, parágrafo único 

da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Comprovado o falecimento da Curadora, nomeio provisoriamente a 

requerente para exercer a Curatela. Expeça-se alvará. Antes de apreciar 

a Cota do Ministério Público, determino a realização de Estudo Social, onde 

as profissionais deverão detalhar sobre a situação do curatelado, o tempo 

de convívio com a requerente, as condições desse convívio, e outras 

considerações que entender oportunas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

13.12.2017 Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1030570-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1030570-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADENILCE DE ARRUDA 

COSTA REQUERIDO: VALDIRSON AURÉLIO DE ARRUDA Visto. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 528 do novo 

Código de Processo Civil, cite-se o executado pessoalmente, para no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar 

o débito constante da memória de cálculo (id. 10086532), que está 

atualizada até o mês de setembro/2017, mais as parcelas que vencerem 

no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; 

c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas 

do valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das 

parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos 

no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 13.12.17. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013843-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FIGUEIRA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MENDES DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013843-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PATRICIA FIGUEIRA LISBOA 

REQUERIDO: NILSON MENDES DO NASCIMENTO JUNIOR Vistos. Caio 

Lisboa do Nascimento, menor, representado por sua genitora Patrícia 

Figueira Lisboa, aforou a presente Ação Revisional de Alimentos c/c 

Revisional de Visitas, em face de Nilson Mendes do Nascimento Junior, 

representado por sua mãe Lady Dayana Silva Diniz. Após despacho 

inaugural, as partes manifestaram informando que se compuseram, e 

pugnam pela homologação judicial do acordo (id. 9675931). É o relatório. D 

E C I D O. Homologo por sentença, para que alcance seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado - id. 9675931, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 

da justiça. P. I. C. Cuiabá-MT, 12.12.17. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013843-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FIGUEIRA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MENDES DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013843-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PATRICIA FIGUEIRA LISBOA 

REQUERIDO: NILSON MENDES DO NASCIMENTO JUNIOR Vistos. Caio 

Lisboa do Nascimento, menor, representado por sua genitora Patrícia 

Figueira Lisboa, aforou a presente Ação Revisional de Alimentos c/c 

Revisional de Visitas, em face de Nilson Mendes do Nascimento Junior, 

representado por sua mãe Lady Dayana Silva Diniz. Após despacho 

inaugural, as partes manifestaram informando que se compuseram, e 

pugnam pela homologação judicial do acordo (id. 9675931). É o relatório. D 

E C I D O. Homologo por sentença, para que alcance seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado - id. 9675931, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 

da justiça. P. I. C. Cuiabá-MT, 12.12.17. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022468-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ARGUELHO MOURA OAB - MT0018520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para fins 

de intimar a parte requerente para apresentar a Impugnação dentro do 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026563-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1026563-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LOURDES LINA FERREIRA DA 

SILVA INTERESSADO: ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Visto. Conforme o disposto no art. 2º da Lei n. 6.858/1980, 

o levantamento de valores é possível, desde que não hajam outros bens a 

inventariar. No caso posto, verifica-se, conforme declarado na certidão de 

óbito (id. 9619397), que a falecida deixou bens a inventariar, o que, em 

regra, impede o levantamento por meio de simples alvará, nos termos da 

referida lei. Ademais, não foi qualificado o genitor da falecida para que 

seja citado, o que é necessário, visto que também é herdeiro necessário 

e, por isso, possui interesse nesta ação. Diante do exposto, determino que 

a petição inicial seja emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

esclarecimento sobre a declaração contida na certidão de óbito, relativa a 

existência de outros bens, bem como para que seja qualificado o genitor 

da inventariada. Defiro a gratuidade processual à requerida, com a 

observação de que se for constatado no curso do processo que possuí 

condições de arcar com as despesas processuais o benefício será 

revogado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6.11.2017. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029096-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

NAYARA CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIORACY JOSE DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)
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Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para fins 

de intimar a parte requerente a dar integral cumprimento ao despacho 

acostado ao ID 10752208.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1099573 Nr: 10405-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCAB, FLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21.302, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:OAB.20.429/A, ZIRALDO 

MARTINS VIEIRA - OAB:15366/GO

 Processo nº. 10405-33.2016 – Código 1099573

 Vistos.

 Acato a cota ministerial de fl. 63.

 Proceda-se com a penhora eletrônica de valores.

Mantenham-se os autos no Gabinete, até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central – 

BACENJUD.

 Em caso de resposta positiva, ainda que parcial, proceda-se com a 

vinculação da quantia bloqueada a este processo.

 Proceda-se, igualmente, com a consulta e restrição de transferência, via 

RENAJUD, dos veículos automotores encontrados em nome do executado, 

que não possuírem restrições de outra natureza.

 Expeça-se, ainda, o necessário para que a dívida seja levada a protesto, 

nos termos do artigo 517, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 878235 Nr: 15630-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVLDN, MELDN, MLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REIS SILVA DE MORAES - 

OAB:13.143/MT, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10405-33.2016 – Código 1099573

 Vistos.

 Acato a cota ministerial de fl. 63.

 Proceda-se com a penhora eletrônica de valores.

Mantenham-se os autos no Gabinete, até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central – 

BACENJUD.

 Em caso de resposta positiva, ainda que parcial, proceda-se com a 

vinculação da quantia bloqueada a este processo.

 Proceda-se, igualmente, com a consulta e restrição de transferência, via 

RENAJUD, dos veículos automotores encontrados em nome do executado, 

que não possuírem restrições de outra natureza.

 Expeça-se, ainda, o necessário para que a dívida seja levada a protesto, 

nos termos do artigo 517, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 440234 Nr: 16995-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBM, GMBM, AMBM, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT

 Processo nº. 16995-36.2010 – Código 440234.

 Vistos.

 À fl. 23 foi determinada a citação do executado para, em três dias, 

efetuar o pagamento da dívida, mais as prestações que vencerem no 

decorrer do processo, comprovar o pagamento ou justificar a 

impossibilidade de pagar, sob pena de prisão.

 À fl. 44, consta certidão de citação do executado com hora certa.

 Foi certificado o decurso do prazo para o devedor cumprir a 

determinação de fl. 23.

 À fl. 52 foi nomeado curador especial ao executado, que apresentou 

justificativa por negativa geral às fls. 63/66.

 À fl. 67 os exequentes requereram a decretação da prisão civil.

 O ministério Público opinou pela decretação da prisão, fls. 73/74.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro plano registro que esta execução está em perfeita harmonia 

com o verbete da Súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º, do atual Código de 

Processo Civil.

 Depreende-se que, devidamente citado com hora certa, o devedor 

permaneceu inerte, motivo pelo qual lhe foi nomeado curador especial, que 

apresentou justificativa. No entanto, a justificativa apresentada nos autos, 

juridicamente falando, se mostra insubsistente, haja vista que a 

necessidade alimentar da exequente é premente, é diária, e a fome não 

espera.

 O descaso do devedor para com seus filhos é inconteste, e não deve ser 

admitida, razão pela qual a prisão civil do devedor é medida inarredável.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com base no 

art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil, art. 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal e Súmula nº. 309 do Superior Tribunal de Justiça, 

decreto a prisão do alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

ou até quitação integral do débito, caso ocorra antes.

 Ainda, com fulcro nos parágrafos 1º e 3º, do art. 528, do Código de 

Processo Civil, determino seja a dívida protestada.

 Expeça-se o mandado de prisão, consignando que o débito é o constante 

no cálculo de fls. 38/39, MAIS as prestações que vencerem no curso do 

processo.

 A prisão deverá ser cumprida no estabelecimento mais próximo da 

residência do executado, porém, separado dos demais presos comuns, 

especialmente dos periculosos.

 Cumpra-se com urgência.

 Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 825463 Nr: 31470-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JURACI DE OLIVEIRA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, BENEDITO MIGUEL CALIX FILHO- procurador 

do municipio - OAB:9.192/MT, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - 

OAB:16.020/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038, FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465-B, GISELLE FERREIRA VIEIRA - OAB:10.648/MT, GUSTAVO 

VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, JULIANA ROSE ISHIKAWA DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18210, NEY ALVES DE ARRUDA - 

OAB:4021/MT, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/UFMT - 

OAB:NPJ/UFMT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, SAUL 

DUARTE TIBALDI - OAB:3.935/MT, SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699, VERA LUCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto e diante de tudo o que dos autos consta, satisfeitas 
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as exigências legais, nos termos do art. 659, §1º, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA os termos deste Arrolamento Sumário 

do Espólio de Juraci de Oliveira Fontes, para adjudicar à requerente a 

totalidade da herança.Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Suspendo a expedição 

do formal de partilha e alvarás até a juntada da certidão negativa de 

débitos fiscais emitida pela Procuradoria Geral do Estado e a comprovação 

do recolhimento ou isenção do imposto de transmissão por morte (ITCD) e 

verificação do seu recolhimento pelo representante da Fazenda Pública 

Estadual.A certidão negativa, bem como o comprovante de recolhimento 

ou a declaração de isenção e a Guia de Informação e Apuração do ITCD, 

deverão ser juntados aos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena 

de arquivamento do processo.Transitada em julgado, certifique-se.Sem 

custas, eis que o processo tramita sob o pálio da gratuidade processual.P. 

I. C.Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 921982 Nr: 44540-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OML, KPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA 

PEDROSA - OAB:12593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428

 PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

 Processo nº 44540-42.2014 – Código 921982.

 Vistos.

 Odilza Marques Lima e Karlla Patricia Lima propuseram a presente Ação 

de Modificação de Guarda da menor Emanuelly Chrystina Lima da Costa, 

em face de Renelton Gomes da Costa.

 À fl. 73 foi determinada a citação por edital e nomeado curador especial 

ao requerido.

 Às fls. 91/97 foi apresentada contestação por negativa geral.

 Às fls. 101/106 as requerentes reiteraram os pedidos iniciais.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Observa-se que a presente ação foi intentada com o único objetivo de 

modificação da guarda de Emanuelly Chrystina Lima da Costa, em favor da 

requerente, sua avó materna.

 Ocorre que, analisando os documentos que instruem a inicial, 

precisamente o de fl. 22, constata-se que Emanuelly atingiu maioridade em 

julho do presente ano, o que induz ao reconhecimento da ausência de 

interesse processual, pela superveniência da maioridade no curso da 

ação, daquela que seria posta sob a guarda da autora.

 Nesse sentido, colhe-se da anotação 5, ao art. 3º, do Código de Processo 

Civil de Theotônio Negrão, na seguinte redação:

“O interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é 

proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada (JTJ 163/9, 

JTA 106/391), de ofício e a qualquer tempo (STJ-3ª Turma, Resp 

23.563-RJ-AgRg, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.8.97, negaram provimento, 

v.u., DJU 15.9.97, p. f44.372)”.

 Entendo assim, que no presente caso desapareceu o interesse 

processual frente o inegável atingimento da maioridade de Emanuelly, que 

a partir de então, passa a ser responsável pelos seus atos, deixando de 

existir a figura da guardiã para defesa de seus interesses.

 Isso posto, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo pela superveniente falta de interesse de agir.

 Transitada formalmente em julgado, certifique-se e arquive-se, 

procedendo-se com as baixas de praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1263074 Nr: 25453-95.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 294 c/c o art. 300, § 2º, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de março de 2018, às 15h.Cite-se o 

requerido, advertindo-o que o prazo para contestar a ação passará a fluir 

a partir da data designada para audiência, caso não compareça ou não 

seja obtida composição da lide.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2017.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 807110 Nr: 13584-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGA, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, protololizar 

fotocópias legíveis de documentos de fls. 95, 95v e 96, pois essas estão 

ilegíveis, o que prejudica a apreciação do pedido pelo magistrado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 322816 Nr: 24019-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPRB, IABDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, VINICIUS 

ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB-9453

 Processo nº. 1042/2007– Código 322816

 Vistos.

 A petição de fls. 122/124 não guarda correspondência com a presente 

ação.

 Após a homologação do acordo não houve manifestação do executado.

 Intime-se a exequente para manifestar no que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimem-se

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 753668 Nr: 5594-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

MONNY V. VICTOR C. AGUIAR SILVA - OAB:6.976/MT, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA THEODORO 

GOMES - OAB:135393/MG, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT

 Processo nº. 5594-69.2012 – Código 753668.

 Vistos.

Expeça-se ofício à empresa Empregadora do Executado, afim de que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 329 de 605



proceda, o desconto do valor da presente execução, em folha de 

pagamento do devedor e deposite na conta única judicial vinculada a este 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intime-se o devedor para se manifestar no prazo legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000315-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH SILVA FARIA RONDON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000315-12.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: OSCAR 

RONDON Endereço: RUA K, 31, QUADRA 05, RESIDENCIAL ILZA 

THEREZINHA PICOLI PAGOT, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-712 PARTE 

REQUERIDA: Nome: RUTH SILVA FARIA RONDON Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 2522, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-000 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima 

qualificados, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA sob o ID 

N.10251425, 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,15 

de dezembro de 2017. assinado eletronicamente por Marya Santanna de 

Souza /GESTORA JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022448-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

I. M. D. C. (REPRESENTADO)

R. A. M. D. C. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1022448-82.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LEONORA JARDIM DE MELO Endereço: RUA F, 01, QUADRA 04, JARDIM 

PRESIDENTE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-205 Endereço: RUA F, 01, 

QUADRA 04, JARDIM PRESIDENTE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-205 

Endereço: RUA F, 01, QUADRA 04, JARDIM PRESIDENTE II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78090-205 PARTE REQUERIDA: Nome: SEBASTIAO ALVES DE 

CARVALHO Endereço: R PRINCIPAL, 422, RUA ELIMA, BAIRRO SANTA 

RITA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78828-000 FINALIDADE: Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, 

no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de dezembro de 

2017. assinado eletrônicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA 

JUDICIAL.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017225-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017225-17.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

Vistos, etc... Cumpra-se o determinado no despacho de Id n. 11131944. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031320-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN ANTONIO ALVES CORREA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

TEREZINHA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (REQUERENTE)

GUMERCINDO ALVES CORREA FILHO (REQUERENTE)

DAISY PEDRO ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ALVES MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1031320-52.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o certificado no Id 10649555, 

intime-se a inventariante pessoalmente para que manifeste interesse no 

prosseguimento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, art. 485, § 1º 

do CPC, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento. Após, voltem 

os autos conclusos para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032436-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONILDES GONCALVES (REQUERENTE)

ALUIZIO DE MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT8444/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032436-93.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Cumpra-se o determinado na sentença de Id n. 

10662516. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017940-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEPHANY RAMOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PEDRO RAMOS DE AQUINO (REQUERIDO)

LÍVIA CRISTINA RAMOS DE AQUINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):
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GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017940-59.2017.8.11.0041. Ação: 

Reconhecimento de União Estável post mortem. Vistos, etc... Cumpra-se o 

determinado na sentença de Id n. 11132508. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004676-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1004676-72.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Diante do argumentado e 

postulado pelo exequente no Id 10493137, objetivando inclusive a 

aplicação multa, penalização da executada, primeiramente, em 

observância dos artigo 9 e 10 do CPC, intime-se a executada para que 

manifeste no prazo de dez dias. Após, voltem conclusos para análise. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025326-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO BENEDITO FERREIRA (REQUERENTE)

WILSON BENEDITO FERREIRA (REQUERENTE)

ROGERIO BENEDITO FERREIRA (REQUERENTE)

ELZA BENEDITA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALIXTO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1025326-43.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ELZA 

BENEDITA FERREIRA Endereço: RUA BRASÍLIA, 630, JARDIM NOVO 

HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-695 Nome: OLICIO BENEDITO 

FERREIRA Endereço: RUA BRASÍLIA, 630, JARDIM NOVO HORIZONTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-695 Nome: WILSON BENEDITO FERREIRA 

Endereço: RUA BRASÍLIA, 630, JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78058-695 Nome: ROGERIO BENEDITO FERREIRA Endereço: RUA 

BRASÍLIA, 630, JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-695 PARTE REQUERIDA: Nome: CALIXTO FERREIRA Endereço: RUA 

BRASÍLIA, 630, JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-695 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência da expedição do ALVARÁ, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,15 de dezembro de 2017. assinado eletrônicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019352-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GISELE TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO FRANCISCO PERES DE GOUVEIA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1019352-25.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARCIA 

GISELE TOZI Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 108, Ed. Portal da 

América Jardim Kenedy, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-600 PARTE REQUERIDA: Nome: VALERIO FRANCISCO PERES DE 

GOUVEIA Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 108, Ed Portal da 

América Jardin Kenedy, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-600 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência da sentença e da expedição do ALVARÁ, 

para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,15 de dezembro de 2017. assinado eletrônicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022160-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. H. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELMI DA SILVA SOBRINHO OAB - GO26435 (ADVOGADO)

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1022160-03.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

PATRICIA JULIANA JASSNIKER Endereço: RUA CINCO, 01, quadra 5A, 

RESIDENCIAL CLAÚDIO MARCHETTI, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-303 

PARTE REQUERIDA: Nome: JOSE RENATO PEREIRA HENRIQUE BRANCO 

Endereço: AVENIDA GOIÁS, 2356, quadra 101, lote 11, VILA JARDIM RIO 

CLARO, JATAÍ - GO - CEP: 75802-110 FINALIDADE: Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, 

no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de dezembro de 

2017. assinado eletrônicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA 

JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028983-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA DE JESUS FERREIRA PRATES DE ALMEIDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT0007111A (ADVOGADO)

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURÉLIO PIRES DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1028983-90.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: CASSIA 

CRISTINA DE JESUS FERREIRA PRATES DE ALMEIDA Endereço: RUA 

SETENTA E OITO, casa 21, quadra 22, setor I, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-508 PARTE REQUERIDA: Nome: MARCOS AURÉLIO PIRES DE 

SIQUEIRA Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo 

legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de dezembro de 2017. assinado 

eletrônicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014054-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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L. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1014054-52.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LUCIANA ALVES DE AGUIAR Endereço: RUA RODRIGUES DE CAMPOS, 

857, Quadra 04, Lote 116, JARDIM UNIÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-859 

PARTE REQUERIDA: Nome: PAULO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo legal.. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de dezembro de 2017. assinado 

eletrônicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA JUDICIAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 847613 Nr: 51103-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANDARA CARISE GUILHER - 

OAB:23.311/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando os documentos juntados às fls. 684/693, pela 

exequente/impugnada, nos termos do artigo 437, § 1º do Código de 

Processo Civil, primeiramente, antes de qualquer decisão, necessário 

oportunizar a manifestação do executado/impugnante no prazo de quinze 

dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise.

Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1101017 Nr: 10961-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGDAE, HDSGDA, HDSGDA, MMDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECKYELLY MENDES PEREIRA 

ROCHA - OAB:19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:HECKYELLY MENDES PEREIRA ROCHA

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA AUTORA, PARA 

QUE MANIFESTE NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A FIM DE 

POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

RESULTAR A INVIABILIDADE DE CONCLUSÃO DESTA AÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Não obstante o certificado às fls. 46, inclusive por economia processual, 

objetivando esgotar a tentativa de se dar prosseguimento e conclusão ao 

processo, primeiramente, intime-se o Requerente, através da advogada, 

via AR, fls. 11 e 28, para que manifeste nos autos no prazo de cinco dias, 

a fim de possibilitar o prosseguimento, em observância do determinado às 

fls. 21 e 39, sob pena de resultar inviabilizada a conclusão desta ação.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto o 

prosseguimento ou extinção/arquivamento. Às providências.

 Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:WEVERTON OLIVEIRA DE LARA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 391576 Nr: 27070-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAM, MEM, RM, RAM, VFLM, RM, RMDDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:20.927/MT, BRUNA THAISA DIAS PENACHIONI - OAB:, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, SILVIA LETICIA DIAS 

DA SILVA - OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Não obstante o noticiado e postulado às fls. 245/246 pela herdeira Rosinei 

Motta, a diligência relacionada à localização de bem imóvel, junto à 

Prefeitura de Cuiabá, a priori, é de sua responsabilidade direta e/ou de sua 

representante legal, e, somente do Juízo, se demonstrada eventual 

recusa, inclusive nos termos dos seguintes julgados:

 “INVENTÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES A ÒRGÃOS PÚBLICOS SOBRE 

A EXISTÊNCIA DE BENS. (...) Compete ao inventariante e também aos 

herdeiros, na medida do interesse que tiverem, a busca de informações 

sobre a existência ou não de bens que o de cujus tenha deixado. 3. A 

expedição de ofícios a órgãos públicos é providência excepcional, 

somente admissível se comprovada a sua absoluta necessidade, e isto 

depois de os interessados não terem logrado êxito nas suas tentativas de 

buscarem informações sobre os bens do falecido. RECURSO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70064774714, TJRS, Julgado em 27/05/2015).

 Assim sendo, ao menos por ora, indefiro o pedido de fls. 246, fixando o 

prazo de trinta dias para as providências relacionadas ao prosseguimento 

deste processo, sob pena de extinção-arquivamento, ressalvada eventual 

necessidade, justificada, de dilação de prazo.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 744595 Nr: 41651-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSDJ, CMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIDA CRISTINA FERNANDES 

DE JESUS NEVES - OAB:14498

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, observa-se às fls. 529/570, que houve a interposição de 

Recurso de Agravo de Instrumento pelo executado em face da decisão de 

fls. 520/521v. Assim sendo, se houver notícias quanto a pedido de 

informações e/ou deferimento de liminar, voltem imediatamente conclusos.

 Outrossim, compulsando os autos verifica-se que foi realizado o cálculo 

judicial, fls. 573/574, por determinação deste Juízo, fls. 520/521v.

 Dito isso, e, considerando que houve a concordância do exequente, bem 

como diante do postulado por ele às fls. 576, conforme, aliás, já havia sido 

determinado às fls. 521v, intime-se o executado para que tome ciência, e, 

manifeste quanto ao pagamento, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

ter a sua prisão civil decretada, sem prejuízo do protesto e demais 

providência visando o recebimento do débito alimentar.

 Aliás: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”. (cf. § 7º do art. 
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528 do NCPC).

 Após, cumprida a determinação supra referente à intimação, com ou sem 

manifestação do executado, vistas ao exequente, pelo prazo de três dias 

e, em seguida, ao Ministério Público, art. 178, II, do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 955076 Nr: 2650-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAA, AJAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Não obstante o certificado às fls. 109, objetivando esgotar a tentativa em 

dar prosseguimento e conclusão ao processo, intime-se a inventariante, 

através do advogado, via AR, para que manifeste interesse nos autos no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento. Após, com ou 

sem manifestação, havendo interesse de incapaz, dê-se vista à d. 

representante do Ministério Público e voltem conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1114226 Nr: 16394-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 16.777-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:2196/MS

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Marta Jesus de Souza, Cpf: 

62745212168, Rg: 0987274-4 SSP MT Filiação: Suely Abreu de Jesus, 

data de nascimento: 18/03/1975, brasileiro(a), natural de Campo 

grande-MS, casado(a), do lar, Endereço: Rua 213, N°13, Bairro: Tijucal, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE ACIMA 

QUALIFICADA, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, MANIFESTAR 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE FLS. 63/66.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Vistos, etc...

 Diante do certificado às fls. 72, intime-se o Requerente, pessoalmente, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o laudo pericial de fls. 

63/66.

 Não sendo encontrado para intimação pessoal, intime-o por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 10 (dez) manifestar sobre o 

laudo pericial de fls. 63/66.

 Intimem-se e cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:WEVERTON OLIVEIRA DE LARA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 159825 Nr: 11457-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESA, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- OAB:22849/O, IRIS DIAS GONÇALVES BENDO - OAB:9.486/MT, NAIME 

MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - OAB:3847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a certidão de fls. 60, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 423306 Nr: 7767-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SANTOS BORGES, PAULO 

ROBERTO BORGES DA SILVA, MARCOS VITORIANO DOS SANTOS, 

IRENE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO VITORINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Inventariante: Maria de Lourdes Santos 

Borges, Cpf: 51346559104, Rg: 0702647-1 SSP MT Filiação: Joao Vitorino 

dos Santos e Maria Regina dos Santos, data de nascimento: 11/08/1971, 

brasileiro(a), natural de São jose do egito-PE, casado(a), do lar, Endereço: 

Av. Projetada, Q. 48, C. 12, Bairro: Centro America, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE ACIMA 

QUALIFICADA, PARA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE O 

ESBOÇO/PLANO DE PARTILHA COM A INDICAÇÃO DOS 

BENS/PATRIMÔNIO, VALORES E COTA PARTE DE CADA HERDEIRO, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E AQUIVAMENTO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando o noticiado e pretendido às fls. 131, e, em observância do 

decidido às fls. 107/107v e 130/130v, primeiramente intime-se a 

inventariante para que apresente no prazo de 15 (quinze) dias o 

esboço/plano de partilha com a indicação dos bens/patrimônio, valores e 

cota parte de cada herdeiro, sob pena de extinção/arquivamento. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação.

 Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:WEVERTON OLIVEIRA DE LARA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 983028 Nr: 15405-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO BRAZ DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIZ SANTANA DE FIGUEIREDO, THAYNARA 

SANTANA FIGUEIREDO, EDILENE SANTANA DE MORAES, AUGUSTO 

SANTOS DE FIGUEIREDO, RENATO JOSE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a certidão de fls. 172, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva
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 Cod. Proc.: 1013564 Nr: 29071-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a certidão de fls. 92/93, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1014805 Nr: 29629-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNBG, VGGR, NNBG, IMDCR, PSDCR, VCDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWMRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:2951, CRISTINA VARGAS REIS MONTEIRO - OAB:9804 MT, FÁBIO 

MATHEUS MARQUES - OAB:16.250/MT, LUCAS FELIPE T. DE A. 

BARROS - OAB:16.742/MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE A. BARROS - 

OAB:16.742/MT, SÉRGIO LUIS O.F. DA COSTA - OAB:15.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e de acordo com a manifestação ministerial, homologo por 

sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de 

partilha amigável, (fls. 148/155 e 158/161), salvo erro, omissão e eventual 

direito de terceiro.Prestação de contas no prazo de trinta dias, no que diz 

respeito à cota da parte da herdeira menor de idade (fls. 168v). Decorrido 

o trânsito em julgado, e, desde que comprovado o pagamento das 

custas/taxas judiciais, expeça-se o necessário, formal de partilha, 

certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a 

observância ainda de que é requisito para o registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de débito junto à 

Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, 

nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da 

Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as retificações necessárias, no que 

diz respeito à conversão para arrolamento.Atendidas as determinações 

supra, cientifiquem a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 

659 § 2º CPC).Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas nos termos da 

lei.Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1024737 Nr: 34168-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRFDN, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, LARISSA DO PRADO AMARAL - 

OAB:21.693/MT, LARISSA DO PRADO AMARAL - OAB:21693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a certidão de fls. 73/74, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1122889 Nr: 20014-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFM, RDCBDSM, ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9.896/MT, AILTON BUENO DA SILVA - OAB:9896-MT, BRUNO 

NADAF GUSMÃO - OAB:16.014/MT, ITAMAR HENRIQUES DE 

CARVALHO VERAS DA SILVA - OAB:21.544, JOSÉ ISRAEL DE 

OLIVEIRA - OAB:8.150/MT, LARYSSA CAROLINA ARAUJO DE FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 15.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando o pretendido pelos herdeiros, no que diz respeito à partilha, 

objetivando a inclusão de valores referentes a aluguel (fls. 103 e 114), e, 

ainda, no que se refere à utilização de veículo pertencente ao espólio, fls. 

115, primeiramente, intime-se a inventariante para que manifeste no prazo 

de quinze dias. Após, voltem conclusos para análise quanto ao 

julgamento-homologação do plano de partilha ou ulterior deliberação, se for 

o caso.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1138749 Nr: 26909-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMS, GADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a certidão de fls. 74, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 336423 Nr: 7301-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDOA, JAA, LMDOA, CAGDO, JAAF, EFA, LCDOA, 

PADOA, LMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA - OAB:10251, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:6608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando que no dia 29 de setembro de 2017 a inventariante 

manifestou nos autos de habilitação de crédito em apenso (código 

947705), objetivando melhor aferir a possibilidade em dar prosseguimento 

a este processo, primeiramente intime-se a inventariante, na pessoa do 

advogado constituído às fls. 169 daqueles autos, para que 

manifeste-esclareça, no prazo de cinco dias, quanto ao interesse no 

prosseguimento deste inventário, sob pena de remoção ou 

extinção/arquivamento.

 Outrossim, não havendo manifestação, certifique-se, e, em seguida 

intime-se o credor/habilitante, nos autos do incidente em apenso, (código 

947705), para que manifeste se tem interesse em dar prosseguimento ao 

processo de inventário, assumindo o encargo de inventariante, sob pena 

de extinção e arquivamento, inclusive do incidente, pois, como se sabe o 

acessório (incidente de habilitação de crédito) segue o principal (processo 

de inventário/arrolamento). Após, voltem ambos conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1153410 Nr: 33225-46.2016.811.0041
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 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Marcos de Oliveira Ferri, Cpf: 

60833920120, Rg: 754.541 SSP MT Filiação: Pedro Santos Ferri e Edineza 

de Oliveira Ferri, data de nascimento: 30/10/1974, brasileiro(a), natural de 

Navirai-MS, solteiro(a), autônomo, Endereço: Avenida Peru, Quadra 30, 

Casa 14, Bairro: Res. Novo Mundo, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, ACIMA 

QUALIFICADA, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INFORMAR O 

ATUAL ENDEREÇO DA REQUERIDA E AINDA, MANIFESTAR SE POSSUI 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DEVENDO, PARA TANTO, 

COMPARECER A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA, CUJO ENDEREÇO É: 

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1894, TÉRREO DO CENTRO 

EMPRESARIAL MARUANÃ, JARDIM ACLIMACAO, CUIABÁ - MT, 

78050-000

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Termo de Audiência

Autos n. 33225-46.2016.811.0041 – Código 1153410 – Regulamentação 

de Visita c/c Tutela de Urgência

Finalidade: Conciliação

Local/Data/Horário - Cuiabá, 09 de novembro de 2017, às 15:36 horas

P r e s e n t e s

Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza

Defensor Público – Requerente: - Emídio de Almeida Rios

Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de 

conciliação, em razão do não comparecimento do Requerente, o qual não 

foi intimado, conforme certidão de fl. 45. Ausente também a Requerida, a 

qual não foi citada e intimada, conforme fl. 41. O douto patrono do Autor 

requereu a intimação do Requerente para que manifeste se possui 

interesse no prosseguimento do feito. E caso o mesmo possua interesse 

indique o endereço da Requerida. Deste modo, encaminho os autos ao 

MM. Juiz para Deliberações.

 Conciliadora Defensor Público

 DELIBERAÇÕES

Em seguida, foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Acolho o 

pedido formulado pelo douto patrono. Intime-se, pessoalmente, a parte 

Requerente, para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, se possui 

interesse no prosseguimento do feito, indicando o endereço da Requerida, 

sob pena de extinção da ação. Deve o Oficial da diligência utilizar das 

regras dispostas no art. 212, §2º, do CPC. Nada mais havendo a registrar, 

o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ Zamaris Patrícia Dias de 

Souza, que o digitei e subscrevi (audiência encerrada às 15:43 horas).

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:WEVERTON OLIVEIRA DE LARA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1165509 Nr: 38151-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSES, NDMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 1ª PUBLICAÇÃO

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Maria Aparecida da Silva e 

Souza, Cpf: 68838018120, Rg: 10136150 SSP MT Filiação: Nadir de Morais 

e Souza, data de nascimento: 29/06/1977, brasileiro(a), natural de Rosario 

oeste-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Alto Araguaia, Qd. 116, Nº 09,, 

Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Interditando: Nadir de Moraes e Souza, Cpf: 10912193115, Rg: 08844712 

Filiação: Eva de Moraes Souza, data de nascimento: 21/04/1928, 

brasileiro(a), natural de Rosario oeste-MT, solteiro(a), Endereço: Rua São 

José Operário, Nª 222, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS, PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DA REQUERIDA NADIR 

DE MORAES E SOUZA E DA NOMEAÇÃO DE MARIA APARECIDA DA 

SILVA E SOUZA SUA FILHA, COMO CURADORA, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABIVEL

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória movida 

por Maria Aparecida da Silva e Souza, em face de Nadir de Moraes e 

Souza, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que é filha da Requerida, a qual é portadora de Alzheimer, classificado no 

CID 10- G30 e que a torna incapaz de reger sua pessoa e seus bens, 

inclusive de receber seu benefício junto ao INSS.

Requer a interdição do sua genitora e a sua nomeação como curadora, 

objetivando representá-la nos atos da vida civil.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/15.

Às fls. 16, decisão designando data para realização de audiência de 

entrevista.

Em audiência, após a entrevista do Interditanda, antecipou-se parcialmente 

os efeitos da tutela, nomeando-se a Requerente como curadora provisória 

da Interditanda e determinou-se a realização de perícia médica. (Termo de 

Audiência de fls. 19/20).

Laudo Pericial às fls. 34/36.

A Requerente reiterou os pedidos contidos na inicial, fls. 37.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, fls. 38/39v.

A Requerida, através de sua curadora especial, apresentou contestação 

por negativa geral, fls. 42/43v.

Relatado o necessário. Decido.

Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos em 

curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015).

 Assim sendo, necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do 

CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, fls. 12. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra.

 Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º do Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.

 Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.

 Dito isso, é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista 

que a perícia médica, fls. 34/36, foi conclusiva no sentido de que a 

Interditanda: “... possui demência na Doença de Alzheimer, classificada no 

Cid 10 F00, doença mental grave e progressiva que cursa com prejuízos 

da memória, orientação tempo/espaço, discernimento e na sua autonomia, 

tornando-a parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

devendo ter auxílio para administrar sua renda e bens, assim como 

realizar tratamento de saúde”.

 Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado 

pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.).

 Para Maria Helena Diniz:

 “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e 

defender uma pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, 

por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade 

ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).

 Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta:
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 “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, 

será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do curatelado 

(NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que assegura 

ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, quando 

interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 

50ª edição - 2016, pág. 537).

 Neste aspecto, referido Laudo Pericial, às fls. 35v, não deixa margem de 

dúvida, quando constata que a Interditanda se mostrou “calma, boa 

aparência, pouco cooperativa, desorientada no tempo e espaço, memória 

bem prejudicada, não apresentou alterações sensoperceptivas”.

 Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente-filha da Interditanda, conforme postulado 

na inicial, que deverá exercer o encargo da curatela primordialmente no 

resguardo dos interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - 

inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, 

para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, 

aliás, com o entendimento doutrinário:

 “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 

1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015)

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Nadir 

de Moraes e Souza, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Maria 

Aparecida da Silva e Souza, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 

84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de 

realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e 

negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente 

para: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a 

curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC).

 Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 

1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, sem autorização 

judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer 

natureza, acaso pertencentes a curatelada, e, ainda, a proibição da 

Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome da 

Interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas 

de sua administração, quando solicitadas.

 Dispensada a especialização de hipoteca legal ou caução, diante da 

idoneidade da curadora (filha da Interditada) e, ainda, pela ausência de 

notícia de patrimônio, considerável/significante a ser administrado.

Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, 

e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome da Interditada, da curadora e os limites da 

curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção da 

curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de natureza 

patrimonial e negocial do Interditado, em especial art. 1.782 do Código Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:WEVERTON OLIVEIRA DE LARA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1116028 Nr: 17037-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHCDA, JCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Ivan Adílio de Almeida, Cpf: 

71021400106, Rg: 1376135-8 SSP MT Filiação: Danilo Alaides de Almeida e 

Neuza da Rosa de Almeida, data de nascimento: 10/04/1983, brasileiro(a), 

natural de Terra nova-MT, solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua F, Quadra 

07, Casa 08,, Bairro: Vila Sadia, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACIMA 

QUALIFICADO PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PAGAR O 

DÉBITO, ACRESCIDO DE CUSTAS, SE HOUVER. CIENTIFIQUE-O DE QUE O 

NÃO PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL, HAVERÁ MULTA DE 10 % (DEZ 

POR CENTO) E A INCIDÊNCIA DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS NO 

PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO. 

CIENTIFICANDO-O AINDA, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO DE TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA O 

PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO/EXECUTADO. Caso queira, poderá ser 

apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios 

autos, após o término do prazo para pagamento voluntário e 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc...

Constata-se que o Exequente, às fls. 61, pleiteia a citação do Executado 

por edital, uma vez que não possui informações acerca de sua atual 

localização. Dessa forma, acolho o pedido e de acordo com os artigos 523 

e 513 § 2º do CPC, intime-se o devedor/executado por edital “para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver” (art. 

523, caput, CPC).

 Cientifique-o de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, 

haverá multa de 10% (dez por cento) e a incidência de honorários 

advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º 

do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º 

art. 523 CPC).

 Cientifique-o, ainda, de que não efetuado tempestivamente o pagamento 

integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante prévia 

apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado (art. 

524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC).

 Consigne-se no edital que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Executado, o que 

deverá ser certificado, decreto sua revelia e nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe Curador Especial na 

pessoa do de um do(s) professor(es)/advogado(s) do Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade Candido Rondon (FCR), a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito.

Após manifestação do Executado e/ou do Curador, se for o caso, ou 

ainda se extrapolado o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a parte Exequente, em seguida a 

representante do Ministério Público, e após, voltem conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:WEVERTON OLIVEIRA DE LARA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034415-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA XAVIER NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA XAVIER DE LIMA (REQUERIDO)

FRANCISCA LOPES XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1034415-90.2017.8.11.0041 Ação: 

Curatela c/c pedido liminar em tutela antecipada de urgência Vistos, etc... 

Observa-se dos autos que após a realização do estudo social envolvendo 

as partes, Id n. 10784349, foi confirmado os fatos descritos no pedido 

inicial. Dessa forma, considerando que a d. representante do Ministério 

Público, embora tenha manifestado pela procedência do pedido, Id n. 

11115357, uma vez que são necessárias outras providências para fins de 

se encerrar o processo, considerando o estado de saúde da Requerida e, 

ainda, a necessidade de ampara-la material e socialmente, estando este 

juiz convencido da probabilidade lógica do direito da Interditanda, uma vez 

confrontada as alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora 

início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, nomeio a Sra. Divina Xavier Nogueira como 

Curadora Provisória de sua mãe Maria Xavier de Lima, para os fins de 

representa-la ou assisti-la em todos os atos da sua vida civil, ficando 

referida Curadora Provisória nomeada como depositária fiel dos valores 

recebidos ou a receber, inclusive para que possa representa-la junto a 

quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, 

autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar 

contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se 

necessário, etc. Ficando obrigada à prestação de contas quando instada 

a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedada a 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes a Interditanda, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Cite-se a Interditanda sobre o teor desta ação, para 

querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a 

entrevista. Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 

245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o 

citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º 

- O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a 

ocorrência”. Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso a 

Interditanda, ou qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido 

artigo não intervenham no processo, fica desde já nomeada como 

Curadora Especial a d. Defensora Pública Gislaine Figueira Desto a quem 

se dará vista dos autos para os fins de direito. Independentemente das 

providências acima, determino a realização de perícia médica da 

Interditanda, a qual deverá ser realizada in loco, ficando, desde já, 

designada a data de 25/06/2019 a partir das 13:30 horas. Registra-se, 

nesta oportunidade, que mesmo diante da urgência que o caso requer, 

não foi possivel agendar a perícia para data mais próxima, não havendo 

possibilidade nem mesmo de um “encaixe”, pois segundo informações 

prestadas por Alice de Souza Soares, servidora do IML - Instituto Médido 

Legal, no momento, que a psiquiatria forense há alguns anos contava com 

03 (três) peritos (as) e 03 (três) servidores administrativos, os quais 

também acompanhavam os peritos nas perícias, atualmente dispõe apenas 

de 01(um) perito, 01(uma) servidora e 02 (duas) estagiárias que não 

podem adquirir as mesmas responsabilidades de servidores efetivos, 

porém acabam assumindo, já que não possuem mais servidores de perfil 

administrativo. Esclareceu, ainda, que eles também não contam com 

enfermeiro (a) para auxiliar o perito nas perícias, bem como que as 02 

(duas) peritas pediram exoneração e, em razão disso, todas as perícias 

que já estavam agendadas para elas tiveram de ser transferidas para o 

Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, o que o sobrecarregou ainda mais. Por 

fim, informou que apenas o Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi realiza 

todos os atendimentos. Nomeio, para tanto, como perito Judicial o Dr. 

Alexandre Sousa Lima Falconi, que atua no IML – Instituto Médico Legal 

(Rua dos Parecis, s/nº, Carumbé, telefone 3613-1208), para proceder ao 

exame da Interditanda, mormente, para atestar quanto à efetiva 

possibilidade de a Requerida gerir a sua própria pessoa, com a 

observância, primordial, dos seguintes quesitos: 1) – A Interditanda é 

portadora de alguma anomalia psíquica ou deficiência física? 2) - Em caso 

positivo, essa anomalia psíquica ou deficiência física é permanente ou 

transitória? 3) - A anomalia/deficiência a torna absoluta ou relativamente 

incapaz de exercer os atos da vida civil? 4) - Em razão da referida 

anomalia/deficiência, tem a Interditanda condições de discernimento, com 

capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens? 5) - 

Outros esclarecimentos que o Sr. Perito entenda importante para melhor 

apreciação da situação da Interditanda, mormente no que diz respeito à 

necessidade ou não de sua interdição (total ou parcial), no sentido de 

cumprir o que determina o art. 753, 2º do CPC: “O laudo pericial indicará 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela”. O laudo deverá ser juntado aos autos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, após a realização da perícia. Juntado o relatório 

de estudo social e o laudo pericial, nos termos do art. 754 do CPC, ouça os 

interessados e após, conclusos. Intime-se a Requerente, através de suas 

d. patronas, acerca da data da perícia designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016330-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DA CONCEICAO DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016330-56.2017.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de pedido de Expedição de Alvará 

Judicial, tendo os Requerentes pleiteado os benefícios da assistência 

judiciária afirmando sua condição de pobreza através da inicial. Contudo, 

constata-se que resta demonstrado que os Requerentes não preenchem 

os requisitos para serem beneficiários da Assistência Judiciária, isto 

porque terão em seu favor a expedição de alvará para levantamento de 

valores em nome da falecida, Id n. 11029326, podendo, portanto, 

suportarem as despesas deste pedido, pois não se trata de ação litigiosa 

e sim de jurisdição voluntária e com certeza, o pagamento das despesas 

não afetará seus sustentos próprios, pelo que, com fundamento no artigo 

8º, da Lei 1.060/50, sob pena inclusive de inviabilizar tal instituto que deve 

ser reservado para aquelas situações de real e efetiva necessidade, 

indefiro o pedido de concessão do benefícios da Justiça Gratuita. Neste 

sentido, vejamos o que se extrai da jurisprudência: “... O deferimento do 

pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, 

pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, 

mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, correta a 

decisão que indefere o benefício.” (TJMT – RAC n. 29456/2011, Rel. Des. 

Guiomar Teodoro Borges, julgado em 08.02.2012). Dessa forma, 

primeiramente, intimem-se os Requerentes, através de seu d. patrono, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem a emenda a inicial, 

corrigindo o valor à causa e, após, efetuarem o recolhimento das 

custas/despesas judiciárias, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029360-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1029360-61.2017.8.11.0041. Ação: 

Substituição de Curatela com pedido de antecipação de tutela. Vistos, 

etc... Trata-se de Ação Substituição de Curatela com pedido de 
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antecipação de tutela, proposta por Eva Alves da Silva em face de Noel 

Marques da Silva, todos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial (Id n. 9977181). O pedido foi instruído com os 

documentos necessários à propositura da ação. Determinada a emenda a 

inicial para fins de incluir no polo passivo da ação a atual curadora do 

Interditado, foi informado pela Requerente que o mesmo reatou o 

matrimônio com sua esposa/curadora e, por essa razão, requereu o 

arquivamento do feito, Id n. 11078883. Relatei. Fundamento e decido. 

Diante do acima relatado, a ação perde sua finalidade. Assim, impõe-se a 

extinção do processo, a teor do que preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 

485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a 

desistência da ação”. Pelo exposto, homologo a desistência e com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o presente feito. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações e 

baixas necessárias. Sem custas. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029614-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ARRUDA ZARATE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DA CUNHA RAMOS ZARATE LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 08/03/2018 ÀS 16:00 HORAS, 

NA SEDE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021772-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. F. O. (REQUERIDO)

J. F. D. O. (REQUERIDO)

N. G. D. O. (REQUERIDO)

C. F. F. (REQUERIDO)

S. F. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 09/10/2017 ÀS 15:00 HORAS 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 460262 Nr: 29555-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROODB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Nunes - OAB:11.398, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 Vistos, etc.

Autos n.º 460262

Inicialmente, cumpra-se a decisão de fls. 147/150.

Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar quanto a 

proposta de acordo ofertada às fls. 151/154 no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1134405 Nr: 24845-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, DANIELLA GONÇALVES FERREIRA DA COSTA - 

OAB:21397/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA 

JUNTADA DOD DOCUMENTOD DE FLS.52/54, BEM COMO que a 

requerente, apresente pelo menos 2 (duas) avaliações do imóvel descrito 

na inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 412364 Nr: 1792-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLFM, KMLM, EAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7.149B

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)POSTO ISSO e pelo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 485, III, § 1º do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2017.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1135057 Nr: 25109-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDBSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS (Justiça Gratuita)

AUTOS N.º 25109-51.2016.811.0041 – código 1135057

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 338 de 605



TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JURACY LUIZA DE BARROS SANTA RITA

PARTE RÉQUERIDA: ERCI GONZAGA DO NASCIMENTO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: Juracy Luiza de Barros 

Santa Rita, Cpf: 80877265100, Rg: 0719062-0 SSP MT Filiação: Eugenio 

Carlos Santa Rita e Elizabete de Barros Santa Rita, data de nascimento: 

15/02/1975, brasileiro(a), casado(a), tecnica em nutrição escolar, 

Endereço: Rua 07 de Setembro S/n Quadra 202 Lote 01, Bairro: Altos da 

Serra, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA, ACIMA QUALIFICADA PARA, 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DO 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, 

NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de divórcio c/c partilha de bens 

proposta por JURACY LUIZA DE BARROS SANTA RITA em desfavor de 

ERCI GONZAGA DO NASCIMENTO aduzindo, em síntese, que conciveu 

com o requerido em união estável por 13 anos, e após, no ano de 2006 

oficializaram a união sob o regime de comunhão parcial de bens, que 

perdurou por um período de 23 anos, sendo que durante a constância do 

casamento adquiriram bens a serem partilhados, mas não possuem filhos. 

Assim, requer seja decretado o divórcio e partilhados os bens.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Código: 1135057 Determino a intimação 

da parte autora, via edital, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Decorrido o 

prazo, contado da sua intimação editalícia, não havendo manifestação, 

certifique – se. Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá, 05 de 

outubro de 2017. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Marina Roberta da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1138063 Nr: 26578-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12087-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR DA JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS DE FLS.68/73.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 900029 Nr: 29848-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGRDS, JUSSANDRE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS (Justiça Gratuita)

AUTOS N.º 29848-38.2014.811.0041 – código 900029

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCAS GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA e 

JUSSANDRE RODRIGUES DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: AILTON GOMES DE SOUZA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Representante (requerente): 

Jussandre Rodrigues da Silva, Cpf: 04488519113, Rg: 2055269-6 SSP MT 

Filiação: João Rodrigues de Souza e Izanil de Arruda e Silva, data de 

nascimento: 17/07/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do 

lar, Endereço: Rua João Nunes Ribeiro, N° 07, Bairro: Cidade Alta, Cidade: 

Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA, ACIMA QUALIFICADA PARA, 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DO 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, 

NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de cumprimento de sentença proposta por 

L.G.R. de S., representado por sua genitora JUSSANDRE RODRIGUES DA 

SILVA em desfavor de AILTON GOMES DE SOUZA aduzindo, em síntese, 

que a genitora e q requerido mantiveram um relacionamento pelo período 

de 6 anos, do qual adveio o infante. Esclarece que, em outro procedimento 

judicial, restou acordado o pagamento de pensão alimentícia pelo genitor 

ao menor no importe de 40,20 (quarenta vírgula vinte por cento) do salário 

mínimo, contudo o pai não cumpri regularmente sua obrigação, motivo pelo 

qual, requer o adimplemento das prestações em atraso.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Código: 900029 Determino a intimação 

da parte autora, via edital, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Decorrido o 

prazo, contado da sua intimação editalícia, não havendo manifestação, 

certifique – se e encaminhem –se os autos ao MP. Por fim, conclusos. 

Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá, 05 de outubro de 2017. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 15 de dezembro de 2017.

Marina Roberta da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035523-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA LARA PINTO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BOSSAY TOLEDO (INVENTARIADO)

 

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, impulsiono os autos para aguardar o prazo 

assinalado no item 4 da decisão de ID 11105518. Cuiabá/MT, 15 de 

dezembro de 2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1024595-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. J. R. D. A. (REQUERENTE)

M. A. W. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. A. (REQUERIDO)

P. J. S. O. (REQUERIDO)

E. N. A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento aos mandados já expedidos. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 

2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 
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Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033626-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. S. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT0006469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. L. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11150555, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 

2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018240-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. F. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

danielle dos santos cruz OAB - MT13552/O-N (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018240-21.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da REQUERIDA, via DJE, através de sua 

advogada, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 01/03/2018, às 15h00m, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, cientificando-a de 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018240-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. F. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

danielle dos santos cruz OAB - MT13552/O-N (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018240-21.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da AUTORA, via DJE, através de sua 

advogada, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 01/03/2018, às 15h00m, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, cientificando-a de 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028657-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIA RODRIGUES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TADEU THOMMEN (RÉU)

MARCELLO DENNIS THOMMEN (RÉU)

MAURICIO MAURO THOMMEN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028657-33.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte autora, via DJE, através de seu 

advogado, acerca da decisão de ID 10818655, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 22/02/2018, 

às 13:40h, oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público, cientificando-a de que a audiência ora designada poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual (art. 696, do CPC). Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1258615 Nr: 23865-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDT, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFCDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÂMIA MÔNICA FORTUNATO - 

OAB:SC/23565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 15, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1229364 Nr: 14611-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMINER RODER SALIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME RODER 

SALIBA - OAB:RJ/111.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuida por força da Resolução n° 

11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se a decisão de fls. 08.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1082988 Nr: 2940-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAB, BEAB, ELISMARA ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PRADO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENECY OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15546/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.
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 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 17, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1141708 Nr: 28165-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:8777-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

- OAB:7697/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) 

dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o Alvará já expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1158901 Nr: 35457-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNI SILVERIO DE LIMA ROSARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊNIO CATARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 08, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1160787 Nr: 36248-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO DAVID SILVA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEF GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO LOURENÇO - 

OAB:22.298/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 10, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1103751 Nr: 12014-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:GO 19.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 - Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 2 - Tendo em vista que resta prejudicado o cumprimento da Carta 

Precatória em razão de já ter passado a data deprecada para à audiência, 

oficie-se o juízo deprecante, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

informe nova data de audiência, sob pena de devolução da carta 

precatória sem o devido cumprimento.

3 – Informanda a nova data para a audiência, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo o presente como mandado.

4 - Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1149205 Nr: 31341-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MOREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINA EPIFANIA DE PINHO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DE MELO 

OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB:GO-18.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Pela certidão de fls. 09, foi solicitado ao Juízo deprecante a designação 

de nova data para audiência, no prazo de 30 (trinta) dias,sob pena de 

devolução dos autos sem o devido cumprimento da carta precatória, 

contudo não houve resposta, assim, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1192334 Nr: 2161-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR CONTIJO DE MIRANDA - 

OAB:OAB/DF 40601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 13, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1200946 Nr: 4948-83.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANT'ANNA - 

OAB:324.256/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 15, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1232854 Nr: 15837-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTP, IMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE CARVALHO - OAB:PR 

41.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 23, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1234361 Nr: 16331-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA AUGUSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA NUNES BAÇAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA 

FELDMANN - OAB:MT 12.412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 28, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1251502 Nr: 21611-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGC, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 19230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 14, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1259638 Nr: 24289-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOLNEY LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA GASPARINA FERRARIO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCIO BORBA DA CRUZ 

JUNIOR - OAB:196770 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 11, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1895 Nr: 1795-09.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL RODRIGUES DE REZENDE 

SANTANA - OAB:1188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

expedido o certidão requerida na fl. 53, impulsiono os autos intimar a 

subscritora do pedido, Dra. Ruth Alardes (OAB/MT n.º 15.463), a fim de, 

no prazo legal, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar a referida 

certidão, sob pena de retorno dos autos o arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 716900 Nr: 11003-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN CASSIANO DA SILVA, TEREZINHA DE 

CARVALHO E SILVA, MARILUCE DA SILVA VENEGA, FRANCISCO DE 

ASSIS VENEGA FILHO, JOEL DA SILVA OLIVEIRA, ROSENY MARIA 

FREIRE DA SILVA, ARILCE FREIRE DA SILVA SOUZA, ROBERTO 

CASSIANO DA SILVA, ELIANE SILVA FLEURY, MILTON RAMOS FLEURY, 

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA, MÁRCIA FREIRE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUNICE FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA REGINA DA SILVA 

VENEGA - OAB:6580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Às fls. 166, o inventariante requer a expedição de alvará autorizando o 

levantamento dos valores depositados nos autos pelo Juízo da 1.ª Vara 

Federal de Mato Grosso (R$ 79.316,47), referente à Ação de Cumprimento 

de Sentença n.º 2004.36.00.006789-6.

Em razão do valor depositado e do qual se pretende o levantamento 

exceder o limite previsto na Lei 6.858/80, não há como deferir o pedido de 

alvará devendo ser efetuada a Sobrepartilha do referido valor.

 2. Conforme dispõe o art. 670 do CPC, “Na sobrepartilha dos bens, 

observar-se-á o processo de inventário e partilha”, razão pela qual deve a 

presente ação processar-se como arrolamento, previsto no art. 659, do 

CPC.

Mantenho o inventariante já nomeado no arrolamento, Sr. Franklin 

Cassiano da Silva, que independentemente de compromisso 

desempenhará seu encargo.

 Promovam-se as anotações necessárias.

3. Concedo ao inventariante o prazo de 60 (sessenta) dias, para que traga 

o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD, pois conforme o disposto no art. 662 do CPC, 

no arrolamento não se admite a discussão concernente ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de tributos, devendo a isenção que alega incidir 

no presente caso, ser buscada diretamente perante a Fazenda Pública 

Estadual.

4. Cumpridas tais determinações, renove-me à conclusão para 

homologação e não havendo cumprimento, certifique-se e, igualmente, 

renove-me à conclusão.

6. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

Sergio Valério
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 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 899821 Nr: 29706-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDSS, BLDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528, do 

CPC, no qual o executado pagou parcialmente o débito (fls. 101/102), 

motivo pelo qual foi mantido o decreto de prisão (fls. 103).

Nas fls. 106, foi certificado que o executado não foi encontrado para 

cumprimento do mandado de prisão.

Em seguida, o executado juntou comprovantes de depósitos realizados 

nos meses de agosto (R$220,00), setembro (R$217,00), outubro 

(R$217,00), novembro (R$217,00) e dezembro (R$282,00).

Todavia, verifica-se que os pagamentos realizados pelo executado 

novamente não são suficientes para quitar o débito alimentar, posto que 

os alimentos foram fixados em 30% do salário mínimo, ou seja, equivalem a 

R$281,10, no ano de 2017 (fls. 05/10 e 30/31).

Assim, considerando que os depósitos do executado, com exceção de um 

deles, são inferiores ao valor dos alimentos, não é possível presumir que o 

débito alimentar encontra-se quitado até esta data.

Portanto, considerando que o executado efetuou o pagamento parcial do 

débito, o qual não elide a prisão , indefiro o pedido do executado e 

mantenho o decreto de prisão civil.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste 

acerca da petição e recibo de fls. 101/102 e 108/110, apresentando o 

cálculo atualizado do débito remanescente.

Intime-se o executado, para comprovar/efetuar o pagamento do débito 

remanescente, com a devida advertência de que, para revogar o decreto 

de prisão, deve o executado efetuar o pagamento do valor integral do 

débito, incluindo-se as parcelas que se vencerem no curso do processo 

até a data do efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 528, §7º, do CPC.

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 908021 Nr: 35549-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. S. M. F., MARINALVA DA SILVA 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802, MACELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto nos mesmos autos da 

Ação de Reconhecimento e Dissolução e União Estável, que deverá seguir 

o procedimento previsto no art. 523, do CPC. Promovam-se as anotações 

necessárias, devendo constar como exequente: CARLOS ALBERTO DA 

SILVA, e como executada: MARINALVA DA SILVA MONTEIRO.

2. Intime-se a executada, por mandado, no endereço indicado às fls. 204, 

para que efetue o pagamento do valor atualizado do débito, no prazo de 

15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, em caso de 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC.

3. Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do CPC).

4. Intime-se também a executada, que decorrido o prazo previsto no art. 

523, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para que a executada, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do CPC).

5. Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1050520 Nr: 46663-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

 1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença, relativo ao recebimento 

de honorários sucumbenciais, que deve seguir o procedimento previsto no 

art. 523, do CPC. Promovam-se as anotações necessárias, devendo 

constar como exequentes: SYLVIO SANTOS ARAUJO, e como executada: 

ZAILD MARIA COUTINHO TIAGO.

 2. Intimem-se a executada, para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC.

3. Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do CPC).

4. Deverá constar no mandado, que decorrido o prazo previsto no art. 

523, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que a executada, 

independente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios 

autos, as suas impugnações (art. 525, do CPC).

5. Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1053524 Nr: 48135-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIR DE CARVALHO SAMUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANIR CARVALHO SAMUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) 

dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o Alvará já expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1083364 Nr: 3147-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELIM SANTOS LEITE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 08, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1115554 Nr: 16871-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA SILVA E LIMA - 

OAB:147971/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 23, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1158760 Nr: 35427-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADS, WFDS, AMANDA CAROLINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LIA LINS - 

OAB:OAB/SP 83.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 06, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1179621 Nr: 43662-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE MARIA GONÇALVES, WEMERSON DOUGLAS 

GONÇALVES TESSINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIELZA FREIRE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 12, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1188782 Nr: 944-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA MOREIRA MONTEIRO 

REIS - OAB:OAB/SP 195.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 11, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1248282 Nr: 20617-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDICÉLIA ANGELA DE CÓL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDUIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:.MT/21.936/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 27, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1250066 Nr: 21146-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI MARCONDES WILCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI JACOB DE SOUZA, GDSW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GONÇALVES 

PASCHOAL - OAB:15.881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 15, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1253432 Nr: 22240-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRMCDQ, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DUARTE DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 321899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 16, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 
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de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1253896 Nr: 22373-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAMDC, PHDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MACHADO 

JUNIOR - OAB:209.836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 14, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1268098 Nr: 27057-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:, VALÉRIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1253098 Nr: 22156-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 14, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1178078 Nr: 43176-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVR, SUSY MEIRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIRLEY VIEIRA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MORAES CABRAL - 

OAB:28819/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 11, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1166436 Nr: 38581-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA PEDROSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF ANDREWS GALDINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMPRECHER - 

OAB:SP/333.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 09, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1059922 Nr: 51029-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DAS GRAÇAS NASCIMENTO, EDWIRGES 

NASCIMENTO LEITE PAREDES, MANOEL SANTANA DO NASCIMENTO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, JUNIOR CESAR DE NORONHA - OAB:MT/15.391, 

JUNIOR CESAR NORONHA - OAB:15.498, RENATO WIECZOREK - OAB:, 

RENATO WIECZOREK - OAB:7498/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.ELIANE DAS GRAÇAS NASCIMENTO e EDWIGES 

NASCIMENTO LEITE PAREDES, devidamente qualificadas nos autos, 

ingressaram com o presente pedido de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de seu pai JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO, ocorrido em 

24/09/2015, sem deixar testamento, mas herdeiros e bens a 

inventariar.Com a inicial, apresentaram a declaração de bens e herdeiros, 

acompanhada dos documentos de fls. 12/26.Nomeada inventariante, a 

herdeira Eliane das Graças Nascimento, apresentou as certidões 

negativas de débitos do falecido perante a Fazenda Pública Municipal, 

Federal e Estadual, GIA-ITCD, acompanhado do comprovante de 

pagamento do ITCD (fls. 306/308) e plano de partilha, assinado pelo 

representante das requerentes e do herdeiro Manoel Santana Nascimento 

(fls. 311/312).Vieram-me os autos para decisão.É o relatório.Fundamento 

e decido.Na presente ação de inventário, foram cumpridas todas as 

formalidades legais.Os herdeiros são maiores, estão devidamente 

representados e concordaram com o plano de partilha apresentado às fls. 

311/312.A inventariante cumpriu todas as determinações judiciais, 

apresentando a declaração de bens e herdeiros (fls. 04/11); as certidões 

negativas de débitos fiscais do falecido (fls. 115/116, 274-v e 282) e o 

comprovante de recolhimento do ITCD (fls. 308).Desta forma, não há ôbice 

para o julgamento da partilha na forma requerida pelas partes às fls. 

311/312.Em face do exposto e por mais que dos autos constam, com 

fundamento no art. 664, §5.º, do CPC, JULGO POR SENTENÇA, para que 
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produzam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha dos bens deixados 

pelo falecimento de JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO, na forma constante 

dos autos (fls. 311/312), atribuindo aos nela contemplados os devidos 

quinhões, salvo erros ou omissões e ressalvando-se possíveis direitos de 

terceiros eventualmente prejudicados.Transitada em julgado, expeçam-se 

os competentes formais de partilha e alvará de levantamento de valores. 

Cumpridas tais providências, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.Publique-se, intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1205703 Nr: 6737-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE G. VIEIRA - 

OAB:8.776/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 08, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1260096 Nr: 24435-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO IZIDORIO SOCORRO, CRISTIANE DOS 

SANTOS BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NIVALDA FRANCISCA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU DE SOUZA 

ASSIS - OAB:109690/SP, MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA RADDI - 

OAB:251328/SP, MARIA DE FÁTIMA LISO - OAB:6036-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuida por força da Resolução n° 

11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se a decisão de fls. 13.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1266244 Nr: 26432-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LIMA DA CONCEIÇÃO E SILVA, JOÃO CARLOS 

DA SILVA NETO, ASTROGILDA ROSÁRIA DA CONCEIÇÃO E COSTA, 

ANTONIO DE SOUZA COSTA, JULITA MARIA DA CONCEIÇÃO, ORELIO 

PAES DA CONCEIÇÃO, GERSON PAES DA CONCEIÇÃO, CLARINDO PAES 

DA CONCEIÇÃO, PEDROSA NUNES RONDON DA CONCEIÇÃO, ESPÓLIO 

DE BERNARDETH LIMA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILIANO PAES DA CONCEIÇÃO, 

ESPÓLIO DE ROSA LIMA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Os requerentes pretendem a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob o fundamento de [...] razão pela qual, os defiro.2. Por 

serem as partes maiores, capazes, estarem representadas pelo mesmo 

advogado, deve a presente ação processar-se como arrolamento previsto 

no art. 659, do CPC.3. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, traga a certidão de matrícula atualizada do imóvel 

inventariado; o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação do imóvel 

inventariado e a partilha amigável. 4. Em razão de já ter sido efetuada, nos 

autos do inventário n.º 37971-88.2015.811.0041, pesquisa BACEN/JUD em 

nome da falecida, e não ter sido localizado valor que os herdeiros alegam 

existir em conta poupança em nome dela, defiro o pedido de expedição de 

ofício ao Banco Bradesco, requisitando a transferência para a conta única 

do Poder Judiciário, dos valores, porventura, deixados pela falecida na 

conta poupança n.º 4608004-1, agência nº 0417-0, comprovando nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias.Comprovada a transferência 

adotem-se as providências necessárias para a vinculação dos valores a 

uma subconta do presente processo. Findo o prazo e não havendo 

comprovação da transferência, autorizo desde já a reiteração do ofício 

com a advertência que o descumprimento gerará responsabilização. 5. 

Adotem-se as providências necessárias para a transferência dos valores 

bloqueados no inventário n.º 37971-88.2015.811.0041, para uma subconta 

do presente processo. 6. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 07 de dezembro de 2017.Sergio ValérioJuiz de Direito Em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1196024 Nr: 3344-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS DE 

SIQUEIRA JUNIOR - OAB:11229 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuida para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 12, e que a parte autora, 

intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se inerte, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035523-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA LARA PINTO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BOSSAY TOLEDO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035523-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LIA LARA PINTO TOLEDO 

INVENTARIADO: RUY BOSSAY TOLEDO Vistos etc. 1. Em consideração 

às alegações da requerente de incapacidade momentânea para o 

recolhimento das custas e taxas processuais, bem como, visando à 

garantia do princípio de acesso à justiça e a ausência de proibição legal, 

em conformidade com o disposto no art. 456 da CNGC e o entendimento 

jurisprudencial[1], autorizo o pagamento das custas e despesas 

processuais ao final. Promovam-se as anotações necessárias. 2. Por 

serem as partes maiores, capazes, estarem representadas pela mesma 

advogada, deve a presente ação processar-se como arrolamento previsto 
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no art. 659, do CPC. 3. Nomeio inventariante LIA LARA PINTO TOLEDO 

(viúva), que independentemente de compromisso desempenhará seu 

encargo. 4. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, traga as certidões negativas de débitos do falecido perante as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (a ser obtida na PGE) e Municipal 

(Cuiabá e Chapada dos Guimarães); comprovante do recolhimento/isenção 

do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação dos 

imóveis inventariados e partilha amigável. 5. Cumpridas tais 

determinações, renove-me à conclusão para homologação e não havendo 

cumprimento, certifique-se. 6. Intime-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Sergio Valério Juiz de 

Direito Em substituição legal [1] Art. 456 da CNGC – A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. “AGRAVO INTERNO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

ALEGADA NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. HIPÓTESE DE 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. O benefício da assistência judiciária gratuita 

é instituto nobre, destinado as pessoas efetivamente necessitadas. 

Tratando-se de inventário, as custas processuais devem ser suportadas 

pelos bens do espólio, não pelos herdeiros, descabendo a concessão do 

benefício legal quando o patrimônio é suficiente para arcar com as custas 

do processo. Ausência de indicação do acervo integrante do espólio, 

ainda que o Juízo tenha fundamentado o indeferimento na existência de 

bens para atender as despesas do processo. [...]. Diante das alegações 

de incapacidade momentânea ao pagamento das custas, poderão ser 

satisfeitas ao final do processo ou por ocasião de eventual expedição de 

alvará para venda de bem do espólio, condicionado o alvará ao pagamento 

das custas processuais até então incidentes no processo. DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA PROVER EM PARTE O 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo Nº 70037834330, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, 

Julgado em 25/08/2010)

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037005-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DA SILVA MUNIZ PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037005-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIENE AVELINA DA SILVA 

MUNIZ PEREIRA INVENTARIADO: ROGERIO DA SILVA MUNIZ PEREIRA 

Inventário n.º 1037005-40.2017.8.11.0041 - PJe Vistos etc. 1. Nomeio 

ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA (viúva) como inventariante, 

devendo ela prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único do CPC) e as primeiras declarações, no prazo de 20 

(vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC. 2. 

Prestadas as primeiras declarações, renove-me à conclusão para decisão 

sobre a forma como deverá se processar a presente ação e apreciação 

do pedido de Justiça Gratuita. 3. Em razão das alegações da inventariante 

de que o falecido possuía valores depositados em instituições bancárias, 

procedi neste ato pesquisa BACEN/JUD, cujo extrato segue anexo. 

Localizado valores, adote-se as providências necessárias para 

vinculação a uma subconta do presente processo. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Sergio Valério Juiz de Direito 

Em substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027572-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VANDA REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AIRTES FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ANETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARLETE FERREIRA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENIR FERREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027572-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ARLETE FERREIRA DA SILVA 

MORAES, ADEL FERREIRA DA SILVA, AIRTES FERREIRA DA SILVA 

SOUZA, ANETE FERREIRA DA SILVA, VANDA REGINA FERREIRA DA 

SILVA INVENTARIADO: ALENIR FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 1. Tendo 

em vista o valor atribuído aos bens inventariados (R$ 298.128,10) – 

documento Id: 10654184, retifico de ofício o valor da causa, que na ação 

de inventário, “tem como expressão econômica, invariavelmente, todo o 

patrimônio do de cujus" (RESP nº 459852, STJ, Min. Nancy Andrighi) . 

Promovam-se as anotações necessárias. 2. Os requerentes pretendem a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo ao seu sustento. Nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita a 

capacidade financeira do espólio, e não do inventariante e/ou dos 

herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas 

processuais serão suportadas pelo próprio espólio. No presente caso, foi 

atribuída a causa o valor de R$ R$ 298.128,10 (duzentos e noventa e oito 

mil cento e vinte e oito reais e dez centavos), arrolados como bens a 

serem inventariados os direitos sobre 03 imóveis e quantia em dinheiro 

deixada pelo falecida. Assim, considerando o valor atribuído à causa e a 

existência de valores deixados pela falecida, suficientes para o 

pagamento das custas processuais, indefiro o pedido de justiça gratuita, 

devendo as despesas processuais ser suportadas pelo espólio. 3. Em 

consideração às alegações dos requerentes de incapacidade 

momentânea para o recolhimento das custas e taxas processuais, bem 

como, visando à garantia do princípio de acesso à justiça e a ausência de 

proibição legal, em conformidade com o disposto no art. 456 da CNGC e o 

entendimento jurisprudencial[1], autorizo o pagamento das custas e 

despesas processuais ao final. Promovam-se as anotações necessárias. 

4. Em razão da informação prestada nas primeiras declarações 

(documento Id: 10654184) da existência de valores deixados pela falecido 

em instituições bancárias, procedi no ato pesquisa via BACEN/JUD, cujo 

resultado segue anexo. 5. Oficie-se o Banco do Brasil S/A., determinando 

a transferência para a conta única do Poder Judiciário dos valores 

deixados pela falecida a titulo de PASEP, comprovando nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Faça acompanhar o ofício das instruções para 

o depósito. Findo o prazo e não havendo resposta e nem comprovação do 

depósito, desde já autorizo a reiteração do ofício com a advertência que o 

descumprimento gerará responsabilização por desobediência. 6. 

Adotem-se as providências necessárias para a vinculação dos valores 

localizados por meio da pesquisa Bacen/JUD e depositados na conta única 

do Poder Judiciário a uma subconta do presente processo. 7. Por serem 

as partes maiores, capazes e, estarem representadas pelos mesmos 

advogados, deve a presente ação processar-se, como arrolamento 

previsto nos artigos 659 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Promovam-se as anotações necessárias. 8. Em razão da indicação das 

partes, nomeio inventariante ARLETE FERREIRA DA SILVA MORAES (irmã 

da falecida), que independente de compromisso desempenhará sua 

função. 9. Intime-se a inventariante, para que, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, traga as certidões negativas de débitos da falecida perante a 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal e o comprovante do 

pagamento do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD e da 

avaliação dos imóveis inventariados. 10. Tendo em vista a concordância 

dos herdeiros e a declaração expressa de que os veículos arrolados nas 

primeiras declarações, apesar de estarem registrados em nome da 

falecida a ela não pertenciam, defiro o pedido de expedição de alvará para 

a transferência dos referidos veículos para os seus titulares de direito, 

quais sejam: 10.1. Veículo CITROEN AIRCROSS, ano/modelo 2013/2014, 

placas OBE-5310, renavan: 0056830821, chassi: 935SUNFNWEB520017, 

para a Sra. VANDA REGINA FERREIRA DA SILVA; 10.2. Veículo FORD KA, 

ano/modelo 2015/2015, placas QBK-7269, renavan: 1020635999, chassi: 

9BFZH55L5F8120375, para a Sra. FLAVIANE JACQUELINE DA SILVA 

SOUZA e, 10.3. Veículo VOLSWAGEN CROSSFOX, ano/modelo 

2015/2015, placas QBG-5631, renavan: 1038212500, chassi: 
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9BWAL45Z0F4048969, para o Sr. RENATO DA SILVA BEZERRA. 11. 

Findo os prazos acima deferidos, havendo cumprimento ou não, o que 

deve ser certificado, renove-me à conclusão. 12. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Sérgio Valério 

Juiz de Direito Em substituição legal [1] Art. 456 da CNGC – A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. 

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGADA NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. 

HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO. O benefício da assistência 

judiciária gratuita é instituto nobre, destinado as pessoas efetivamente 

necessitadas. Tratando-se de inventário, as custas processuais devem 

ser suportadas pelos bens do espólio, não pelos herdeiros, descabendo a 

concessão do benefício legal quando o patrimônio é suficiente para arcar 

com as custas do processo. Ausência de indicação do acervo integrante 

do espólio, ainda que o Juízo tenha fundamentado o indeferimento na 

existência de bens para atender as despesas do processo. [...]. Diante 

das alegações de incapacidade momentânea ao pagamento das custas, 

poderão ser satisfeitas ao final do processo ou por ocasião de eventual 

expedição de alvará para venda de bem do espólio, condicionado o alvará 

ao pagamento das custas processuais até então incidentes no processo. 

DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA PROVER EM PARTE O 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo Nº 70037834330, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, 

Julgado em 25/08/2010)

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037488-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALZIRA DOMINGAS DE AMORIM (REQUERENTE)

WALDOMIRA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: É necessário, portanto, 

que para fazer jus a tarifa social de energia elétrica, o responsável pela 

unidade consumidora deverá requerer o benefício, fazendo instruir o 

pedido com os documentos indicados no mencionado artigo 2º. No caso 

dos autos, entretanto, constato que a autora sequer formulou o 

requerimento administrativo, de forma que não é possível saber se ela 

preenche os requisitos para obtenção do benefício. Em síntese, inexiste a 

probabilidade do direito aventado pela autora. Posto isso: i) indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência; ii) defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. II. Cite-se o réu para apresentar contestação, observado 

o artigo 183 do Código de Processo Civil. III. Caso o réu, na contestação, 

sustente alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do 

Código de Processo Civil abra vista ao autor para manifestação, no prazo 

de 15 dias. IV. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. V. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016035-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para anexar aos autos a Guia de Diligência referente ao 

comprovante Id 11155391, no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036745-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDINO DA SILVA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para anexar aos autos a Guia de Diligência referente ao 

pagamento Id 11160724.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037232-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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), por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028044-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALO DE SOUSA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 

DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

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 por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037607-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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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), por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037673-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES PINHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Articulação e Relação Institucional - SARI - Gerência de 

Exames e Concursos (FUFMT) (IMPETRADO)

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (IMPETRADO)

 

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), por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032992-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA ANDRADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO da 

Secretaria de Estado de Gestão (IMPETRADO)

 

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), por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028093-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRI BIASIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 

DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: A parte autora pugnou 

pela desistência ID: 11117733. Posto isto, HOMOLOGO a desistência da 

parte autora no prosseguimento da lide, e em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 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. 

Publique-se. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037383-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, em 

razão de inexistência de prova inequívoca e de plausibilidade do risco de 

lesão (direito líquido e certo), conclui-se pela falta de interesse de agir da 

parte impetrante, que não utilizou o meio processual necessário e 

adequado para satisfação de sua pretensão, devendo o feito ser extinto 

sem resolução do mérito. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 6°, §5° 

e 10, caput, da Lei n° 12.016/2009, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Sem 

custas (CF Art. 10, XXII) e honorários advocatícios, conforme Súmulas 

512 do STF e 105 STJ. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028258-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO SOARES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Posto isso: i) indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência; ii) defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. II. Cite-se o réu para apresentar contestação, observado 

o artigo 183 do Código de Processo Civil. III. Caso o réu, na contestação, 

sustente alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do 

Código de Processo Civil abra vista a parte autora para manifestação, no 

prazo de 15 dias. IV. Int. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 436796 Nr: 15009-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO MARTINS, AÍDA CRESCENCIA MARTINS PELIÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA DE ANDRADE LOPES - 

OAB:283655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial, o que faço para:i) determinar que a atualização dos valores, no que 

se refere ao período compreendido entre novembro/2000 e agosto/2007, 

seja reajustado com atualização monetária e juros moratórios de acordo 

com o INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 

25.3.2015 e, após, IPCA-E;ii) extinguir o processo, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será fixado por 

ocasião da liquidação da sentença, conforme determina o inciso II do § 4º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil . P. R. I. C.Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1001964 Nr: 24269-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOLINA PARADA PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIOO BIANCHI 

NETO - OAB:PROC ESTADO

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 430114 Nr: 11030-77.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIAS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Diante do exposto, DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente em 

conta única do ESTADO DE MATO GROSSO, recaindo preferencialmente 

no CNPJ 03.507.415/0001-44, agência n. 3834-2, conta corrente n. 

1042676-0, no valor total de R$ 865,08 (oitocentos e sessenta e cinco 

reais e oito centavos), suficiente para custear a aquisição do 

medicamento de uso contínuo e ininterrupto, indispensável à continuidade 

do tratamento de seu quadro clínico, conforme prescrição médica (fl. 22) e 

nos termos do orçamento ( fl.125-v). O bloqueio deverá ser realizado via 

BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário. Após, 

expeça-se o Alvará Judicial para transferência da quantia em referência, 

para a conta em nome de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, Banco do Brasil, Agência: 4205-6, Conta Corrente: 2739-1, CNPJ: 

03.533.726/0001-88. Restando o BACEN infrutífero, conforme extrato 

anexo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 ( cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 837258 Nr: 42098-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA NEGRI, VGNF, ANDREIA 

APARECIDA NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n. 42098-40.2013.8.11.0041.I. Considerando que a pretensão inicial 

visa a obtenção de indenização por danos morais e materiais contra o 

município de Cuiabá/MT a competência é desta Vara Especializada.Posto 

isso, acolho o embargo de declaração de fls. 51/54.II. (...) Nesse sentido o 

Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a responsabilidade civil do 

Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa 

forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo 

causal entre ambos” (AgRg no AREsp 501507/RJ Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial 2014/0084541-6 – Ministro Humberto Martins 

– Segunda Turma, j. 27.5.2014).No caso dos autos, constato que 

inexistem elementos para avaliar, neste juízo de cognição horizontal, a 

responsabilidade civil do réu em relação ao dano que acometeu o autor. 

Em síntese, sequer é possível avaliar se a ‘vala’ foi, de fato, aberta pelo 

réu.De outro norte, constato que os autores não formularam requerimento 

administrativo visando o acesso ao prontuário médico, sendo certo que 

inexiste pretensão resistida.Posto isso, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência.III. Cite-se o réu para apresentar contestação, 

observado o artigo 183 do Código de Processo Civil.IV. Caso o réu, na 

contestação, sustente alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 

350 do Código de Processo Civil abra vista ao autor para manifestação, no 

prazo de 15 dias.V. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.VI. 

Int.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 839188 Nr: 43718-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA LEMES DO PRADO, AMERIAN PEREIRA 

VUNJAO RODRIGUES, ALAIR DE OLIVEIRA LIMA, CECILIA MARIA DA 

CONCEIÇÃO, EDSON SOUZA PINTO, LENINE GIL PINTO, MARIA JOSINA 

VASCONCELOS SANTOS, IVANILDES SALLES DE SOUZA, JOAMILDES 

SALES DE SOUZA, LENIZE SOUZA PINTO SANTOS, LINDINALVA 

ORMOND DOS SANTOS, MARIO PINTO SOBRINHO, MARIA DO CARMO DE 

OLIVEIRA, VALDINETH LOPES DA SILVA, ORLANDO FERREIRA DOS 

SANTOS, ROSANGELA DE SOUZA CAMARÇO, TEREZA SANTIAGO DE 

ARRUDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n. 43718-87.2013.8.11.0041.

I – Intime o executado para, em 30 dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução no que se refere a quantia líquida, referente aos honorários 

advocatícios, conforme prevê o artigo 535 do Código de Processo Civil.

II – Intime o executado para, em 30 dias, comprovar a incorporação nos 

rendimentos dos exequentes do percentual de 11,98%, nos termos do 

artigo 536 do Código de Processo Civil.

III – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 953303 Nr: 1648-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZERINA ANDRÉ BORGES, MILTON PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, como 

consequência, revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de 

urgência.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita.Extraia cópia integral dos autos e encaminhe 

ao Núcleo de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público para 

conhecimento e providência.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 353102 Nr: 23398-89.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANESIO RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9491, DALTON MIRANDA COSTA - OAB:3359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária 

gratuita.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 369778 Nr: 6359-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil. P. R. I. C.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 795457 Nr: 1789-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR CIRINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n. 1789-74.2013.8.11.0041.

I. Dispõe o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos 

Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra 

atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a 

vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 

posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

 Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que ‘cabe à 

Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações que questionam a 

validade de atos administrativos processuais, comissivos ou omissivos, 

ocorridos durante processo administrativo disciplinar militar’ (CC 

122413/MG – Ministro Sérgio Kukina).

Em síntese, quando a ação visa desconstituir ato disciplinar militar 

amolda-se ao previsto no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, com 

deslocamento da competência para a Justiça Militar (RMS 46293/MG 

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 2014/0208707-9 – Ministro 

Og Fernandes – j. 17.3.2015).

Posto isso, declino da competência e determino a remessa dos autos para 

a Vara Especializada da Justiça Militar.

II. Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1026983 Nr: 35348-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMDJS, MARCO POLO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica 

suspensa por força da assistência judiciária gratuita.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 

14 de dezembro de 2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1037177 Nr: 40158-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PINA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Fachin - OAB:

 Autos n. 40158-69.2015.8.11.0041.

I – Intime o executado para, em 60 dias, trazer aos autos as fichas 

financeiras dos exequentes em relação aos 05 anos anteriores ao 

ajuizamento da ação, bem como demais documentos necessários para 

apuração do quantum devido.

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 976875 Nr: 12618-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 I. O embargo de declaração pretende, em síntese, a rediscussão, ainda 

que por via oblíqua, da matéria.

Sobre o tema o e. Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Nesse aspecto é certo afirmar que “a atribuição de efeitos infringentes, 

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos 

excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de 

quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - 
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CPC, hipótese não configurada nos autos” (EDcl no AgRg no AgRg no 

REsp 764335/DF Embargos de Declaração no Agravo Regimental no 

Agravo Regimental no Recurso Especial 2005/0109760-4 – Ministro 

Ericson Maranho – Desembargador Convocado do TJ/SP – Sexta Turma, p. 

2.6.2015).

Disso se conclui que, de fato, o embargo de declaração não se presta ao 

fim pretendido pelo embargante.

Posto isso, conheço do embargo de declaração e não o acolho.

II. Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 917552 Nr: 41779-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GABRIELA LEITE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA, 

LUCIANA DO NASCIMENTO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8617

 Autos n.41779-38.2014.811.0041

 I – Em decorrência da conexão (fls. 547/548) efetive o apensamento com 

os autos n. 6106-57.2009.811.0041.

II – int.

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 789564 Nr: 43579-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSA CARLA MACIEL DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC.

 Autos n. 43579-72.2012.811.0041

I – Indefiro o pedido de fl. 212, pois a receita medica deve ser entregue na 

farmácia do componente especializado ( Alto Custo).

II – Int.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 836118 Nr: 41169-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

SISTEMA AGRICOLA E PECUARIO DO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, NÃO CONSTITUÍDO - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n. 41169-07.2013.811.0041

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 836349 Nr: 41349-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO COELHO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Autos n. 41349-23.2013.811.0041

I – Como medida prévia a análise dos autos oficie-se a central de 

precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso solicitando informações 

sobre a requisição efetivada nos autos.

II – Int.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 842323 Nr: 46408-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM AMANCIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n. 46408-89.2013.811.0041

I – Defiro o pedido de suspensão dos autos por mais 90 dias, mediante 

solicitação de fl. 66 .

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 171886 Nr: 20829-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE 

CUIABÁ- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE CBÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RESINA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:4504/MS, MARIA ISABEL CALMON GONZAGA 

ABDALA - OAB:123045-B, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, EMANOELLY DO COUTO 

ALBERNAZ SILVA - OAB:16.835

 Autos n. 20829-57.2004.811.0041

I – Em decorrência da certidão de fl. 318 efetive o arquivamento dos autos.

II – Int.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 372779 Nr: 9259-98.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MT-SINTEP/MT, SUB-SEDE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 
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BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n. 9259-98.2009.811.0041

I – Certifique a intimação das partes em relação a sentença de fls. 

133/134.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 873532 Nr: 12229-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LEONARDO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL DA 

POLITEC - SR. RUBENS SADÃO OKADA, FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n. 12229-95.2014.811.0041

I – Defiro o pedido de fl. 69.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 910406 Nr: 37129-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO POLICARPO DA SILVA, JANIRA RODRIGUES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Autos n. 37129-45.2014.811.0041

I – Em decorrência do óbito do autor – fl. 47, suspendo o trâmite do 

presente feito.

II – Proceda a citação do réu para manifestar em relação ao pedido de 

habilitação de viúva(fl. 45), conforme artigo 690 do Código de Processo 

Civil.

 Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1024116 Nr: 33938-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO, 

TMGM, ELAINE GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUÉCELE DE CARLI - OAB:17.062-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO - OAB:

 I. O embargo de declaração pretende, em síntese, a rediscussão, ainda 

que por via oblíqua, da matéria.

Sobre o tema o e. Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Nesse aspecto é certo afirmar que “a atribuição de efeitos infringentes, 

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos 

excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de 

quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - 

CPC, hipótese não configurada nos autos” (EDcl no AgRg no AgRg no 

REsp 764335/DF Embargos de Declaração no Agravo Regimental no 

Agravo Regimental no Recurso Especial 2005/0109760-4 – Ministro 

Ericson Maranho – Desembargador Convocado do TJ/SP – Sexta Turma, p. 

2.6.2015).

Disso se conclui que, de fato, o embargo de declaração não se presta ao 

fim pretendido pelo embargante.

Posto isso, conheço do embargo de declaração e não o acolho.

II. Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1042910 Nr: 42949-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDIR JACINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPÓLDINO - OAB: 

15398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 I. O embargo de declaração pretende, em síntese, a rediscussão, ainda 

que por via oblíqua, da matéria.

Sobre o tema o e. Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Nesse aspecto é certo afirmar que “a atribuição de efeitos infringentes, 

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos 

excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de 

quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - 

CPC, hipótese não configurada nos autos” (EDcl no AgRg no AgRg no 

REsp 764335/DF Embargos de Declaração no Agravo Regimental no 

Agravo Regimental no Recurso Especial 2005/0109760-4 – Ministro 

Ericson Maranho – Desembargador Convocado do TJ/SP – Sexta Turma, p. 

2.6.2015).

Disso se conclui que, de fato, o embargo de declaração não se presta ao 

fim pretendido pelo embargante.

Posto isso, conheço do embargo de declaração e não o acolho.

II. Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020496-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)
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JOZIRENE ALVES PINHEIRO OAB - 688.559.901-87 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0502726-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503625-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SPOSITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(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 CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503674-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI MAQUINAS USADAS E SERVICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (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 CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503700-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504924-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE CORREA ANDRADE (IMPETRANTE)

IRANILDO DA SILVA MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035743-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMA SANTANA DE PINHO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034826-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

M. J. D. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030836-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROBERTO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 354 de 605



MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033339-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI LAURENTINO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031909-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031727-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PEREIRA DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031464-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCAF LEITNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035723-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA GUIA DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035728-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE CAMPOS BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034764-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031165-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO RODRIGUES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035647-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOREIRA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: 1035647-40.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Valor causa: R$ 57.000,00; Requerente: 

AUTOR: FERNANDA MOREIRA SALES Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000993-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

C.E.L COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS VEGETAL LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR PARZIANELLO OAB - MT0016819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO - GMFT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 EXPOSITIS, estando patente a 

intempestividade da ação mandamental, nos termos do artigo 487 inc. II, do 

Código de Processo de Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo que 

C.E.L COM. E FABRICAÇÃO DE PROD. VEGETAL LTDA EPP move contra 

ato do GERENTE DE MONITORMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO – GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se com as devidas baixas. Sem custas e 

honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029829-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT0017682A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS 

RECEITAS (SAOR) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

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:Ante o exposto, HOMOLOGO o requerimento de 

desistência da ação e, em consequência EXTINGO o processo, sem 

resolução do mérito , com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem 

custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018511-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER REIS GABRIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 

CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade da cobrança do 

ICMS incidente sobre a TUSD e TUST, determinando que a Autoridade 

Impetrada se abstenha definitivamente de exigir o pagamento de ICMS 

incidente sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica, referente à Unidade Consumidora n. 6/1639168-2, devendo 

informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT. Por consequência, JULGO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, 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 e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021522-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Vistos, etc. Intime-se o patrono da parte 

Requerente para efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012892-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE ALMEIDA SEBA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado por MARISTELA DE ALMEIDA SEBA DE 

ALMEIDA, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO à nomeação e 

posse da Requerente no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Economista. Por consequência, JULGO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o 

Requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil. Sentença desfavorável à Fazenda Pública, 

assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC e 

Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037384-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLASTICA MARIA MARCOSKI (AUTOR)

WAGNER BARBARO MARCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1037384-78.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 
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PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: 

AUTOR: ESCOLASTICA MARIA MARCOSKI, WAGNER BARBARO 

MARCOSKI Requerido: RÉU: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. DECISÃO: Vistos, etc. Não obstante os motivos que calcam 

a pretensão da Parte Requerente, “in casu”, verifica-se imprescindível à 

manifestação dos Requeridos para apreciação da tutela provisória. Assim, 

citem-se os Requeridos para, no prazo legal, apresentarem contestação. 

Após, venham-me os autos conclusos para apreciação do pedido de 

tutela provisória. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como 

verdadeira a insuficiência de recursos da Parte Requerente para o 

pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. 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. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 15 de 

dezembro de 2017 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE 

DO JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000032-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY DE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para fazer a prestação de contas, do(s) valor(es) 

levantado(s) mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos autos do 

processo acima identificado, apresentando Nota Fiscal em nome da Parte 

Requerente, no prazo de 10 (dez). OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031210-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO OAB - SP179027 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente. 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031774-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ANTONIO DALLAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:" 

Vistos, etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da 

Impetrante, “in casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do 

Impetrado para apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade 

indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, 

querendo, juntar documentos. Vindo as informações, juntem-se e 

venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido de liminar. 

Intime-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035864-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY ALCIDES MOTA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Isto posto, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária 

Gratuita, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil 

cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal. Intimem-se 

os patronos das partes Requerentes para efetuarem o pagamento das 

custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, 

C/C , 485 inciso X). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021482-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

B. V. D. S. M. (AUTOR)

G. D. S. M. (AUTOR)

M. D. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Tendo em vista que o Requerido arguiu pela sua 

ilegitimidade, intime-se a parte Requerente para, querendo, alterar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do artigo 

338 do CPC. Anoto desde já que, caso a parte Autora requeira a 

substituição do polo passivo, esta ficará compelida ao pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 3% (três por cento), nos termos do 

Parágrafo único do artigo 338 do CPC, cuja cobrança ocorrerá somente se 

cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito 

em julgado desta decisão, tendo em vista o deferimento do benefício de 

Assistência Judiciária Gratuita, de ID n° 9081438. 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.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 391329 Nr: 27046-43.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos, etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 48

 (quarenta e oito) horas, juntar comprovação do cumprimento da sentença 

proferida nestes autos, sob pena de suportar pessoalmente prejuízos na 

hipótese de descumprimento da medida judicial, nos termos do Provimento 

nº 56/2008-CGJ/MT8.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 923275 Nr: 45383-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA, 

CLEDI KASBURG DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT, MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 Certifico que decorreu o prazo para a parte impetrante, sem 

manifestação. Assim, impulsiono os autos para a PGE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 354704 Nr: 25130-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIGATOUR AGENCIA DE VIAGEM E 

TURISMO LTDA, ANTONIO HERMES DE ALMEIDA, DULCE GERVÁSIO DA 

SILVA ALMEIDA, RAUL ANGEL CARLOS OLIVEIRA, BRÁULIO AMÉRICO 

CARLOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória aforada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em 

desfavor de ALLIGATOUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA, 

ANTONIO HERMES DE ALMEIDA, DULCE GERVÁSIO DA SILVA ALMEIDA, 

BRÁULIO AMÉRICO CARLOS OLIVEIRA e RAUL ANGEL CARLOS 

OLIVEIRA.

 Os executados foram citados por via de edital à fl. 40.

A decisão de fl. 48 determinou o bloqueio judicial via BACENJUD dos ativos 

dos executados na peça exordial.

 Entretanto, em petição de fls. 54/79, o executado Raul Angel Carlos 

Oliveira, requer que seja reconhecida a nulidade de sua citação, tendo em 

vista que não constou no edital de citação, bem como sua citação pessoal 

não foi realizada, sendo o mandado devolvido sem o devido cumprimento.

 Decido.

Manuseando detidamente os autos, constato que, em que pese o mandado 

de citação tenha sido expedido em 18/01/2010, este não foi cumprido, 

conforme certidão de fl. 35, conquanto o executado Raul Angel Carlos 

Oliveira não constou na citação por edital, de modo que não houve a 

devida triangulação processual com relação a este.

 Deste modo, ante a ausência de citação apurada, não há que se dizer em 

constituição de título executivo judicial por ausência de defesa referente 

ao executado Raul Angel Carlos Oliveira.

Assim, acolho o pedido formulado, às fls. 54/79, e determino a 

disponibilidade dos valores outrora bloqueados da conta bancária do Sr. 

Raul Angel Carlos Oliveira.

 Cite-se o Requerido Raul Angel Carlos Oliveira para, no prazo de 30 

(trinta) dias, efetuar o pagamento da dívida e dos honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa ou apresentar 

embargos. (art. 701 c/c art. 183 NCPC)

Consigne-se no mandado que, efetuando o pagamento no prazo indicado, 

ficará o Requerido isento das custas processuais. (art. 701, §2º NCPC)

Anote-se que, não sendo efetuado o pagamento, nem havendo oposição 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.

Anoto que o endereço do Réu pode ser encontrado à fl. 64.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 803488 Nr: 9946-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAMPIERI BARION ( 

procurador do municipio de cuiaba) - OAB:7.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que, embora o Requerido tenha sido intimado, 

até a presente data não foi cumprida a sentença proferida nos autos.

 Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir a sentença 

de fls. 59/61, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da 

medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença e do 

acórdão junto ao mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1009151 Nr: 27179-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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” .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.(...).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 é certo que o autor tem renda mensal de 

aproximadamente R$ 26.000,00, aliado ao fato de que é proprietário de 02 

veículos de alto valor de mercado. É possível verificar, neste juízo de 

cognição horizontal, que o autor não é pessoa carente de recurso 
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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. Cumprido o item I 

encaminhe o processo concluso para análise, se for o caso, do embargo 

de declaração.III. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1024419 Nr: 34056-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita formulado à fl. 15.

Expeça-se a devida carta precatória com a finalidade de intimar o 

requerido para dar cumprimento ao acórdão de fls. 233/249.

Após, Voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792072 Nr: 46163-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813914 Nr: 20388-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR CASTILHO NEVES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020854 Nr: 32352-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSIMAR JEFERSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211329 Nr: 21887-61.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE, GESTOR DO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DO JUÍZO DO FÓRUM DA COMARCA DE 

MIRASSOL DOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, PETRICK JODEPHJANOFSKY CANONICO 

PONTES - OAB:292306, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR DE SOUZA FREIRE - 

OAB:6636-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024106 Nr: 33929-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

PROC DO MUNICIPIO - OAB:8.930

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778512 Nr: 31916-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819254 Nr: 25533-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841629 Nr: 45850-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAURICIO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 
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BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467238 Nr: 34108-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - PROC MUNICÍPIO - OAB:10.062

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889038 Nr: 22608-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILA ROBERTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940517 Nr: 54870-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MORBECK MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucas schwinder dallamico - 

OAB:16309-b

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 836345 Nr: 41346-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON RIBEIRO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94766 Nr: 11444-56.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LOPES TORRES, GEORGE HERRISON 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034500-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON APARECIDO NEVES (AUTOR)

LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA (AUTOR)

ELENILDO SANTANA DANTAS (AUTOR)

ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES (AUTOR)

VALDIVINO ANTONIO DO ROSARIO (AUTOR)

SILVANA MOREIRA (AUTOR)

ELIANE DE ARRUDA CARVALHO (AUTOR)

LUIZ MARIO GONCALVES BARBOSA (AUTOR)

VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO (AUTOR)

JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO (AUTOR)

SILVANIA PENA DE MENEZES (AUTOR)

JOAO COSTA MOURA FILHO (AUTOR)

ELIO OMAR PRADO DE SOUZA (AUTOR)

VIVIANE OLIVEIRA ZEFERINO (AUTOR)

JOSE DANTAS CAMPOS (AUTOR)

JOSE ROBERTO COSTA PEREIRA (AUTOR)

CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ (AUTOR)

JUCEMARA LUZIA PRADO (AUTOR)

ROBSON DE CAMPOS MELLO ALBUES (AUTOR)

CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO (AUTOR)

CLEITON JOSE SOUZA LOPES (AUTOR)

ROSANA MENDES DI ALMEIDA (AUTOR)

ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES (AUTOR)

ANA ALICE SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

MARIO ROBERTO VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

JOELINO DAS NEVES CEBALHO (AUTOR)

ADILZA ANTONIA DE JESUS COSTA (AUTOR)

MAURO BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR)

ALBERTO ALVES BORBA (AUTOR)

GILVAN MEDEIROS DA SILVA (AUTOR)

ANEILTON DA SILVA GOMES (AUTOR)

SIDNELSON DA SILVA SANTANA (AUTOR)

ANDREA ELENA BAZOLLI (AUTOR)

LEANDRO ZUQUETI (AUTOR)

ELTON LUIZ MACHADO (AUTOR)

OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO (AUTOR)

JUDSON CORDEIRO PANTALEAO (AUTOR)

LAERTE SANTANA DE MORAES (AUTOR)

ROBISSON GALVAO DE SOUZA (AUTOR)

EDSON MARIO DA CRUZ (AUTOR)

REGINALDO DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR)

EDILSON AVELINO DOS SANTOS (AUTOR)

EDMILSON HURTADO DOS SANTOS (AUTOR)

JOCIMARCOS PEREIRA LEITE (AUTOR)

CLEO DA SILVA CAMARGO (AUTOR)

ELCIO BUENO DE MAGALHAES (AUTOR)

MARCIRIO SILVA SANTOS (AUTOR)

SANDRA FERNANDES DE ALMEIDA BATISTA (AUTOR)

CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA (AUTOR)

MARIO JOSE DE ABREU (AUTOR)

LUIZ CARLOS BORGES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 
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hipossuficiência dos requerentes. Assim, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhes concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. 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). 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032651-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSM SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI (AUTOR)

ORGANIZACAO, SISTEMAS E METODOS BRASIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

p ro fe r i d a  o s  a u t o s ,  a  s e g u i r  t r a n s c r i t a :  A u t o s  n . 

1032651-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Nos termos dos artigos 701 e 702 

do CPC, cite-se a parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) a título 

de honorários advocatícios, ou apresentar embargos. Consigne-se no 

mandado que, efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

Requerido isento de custas processuais. Anote-se, ainda, que não sendo 

efetuado o pagamento, nem havendo oposição de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado monitório em mandado executivo. Defiro a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido pela Parte Autora. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036864-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILCE MARIA PIRES DE MORAES (AUTOR)

FLAVIO LUIZ RONDON DE SOUZA (AUTOR)

AMAURI ALVES (AUTOR)

RITA HELENA PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

REBEKA RUIZ BASECHNIK ORNELLAS (AUTOR)

ELAINE CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

ALESSANDRO LAURO MESSIAS FERRAZ (AUTOR)

OLICIO DIAS MOREIRA FILHO (AUTOR)

KELLENN CRISTINA SILVA CUNHA (AUTOR)

OTARCILIO SEREIA (AUTOR)

ARMINDA BRITO DE SOUZA (AUTOR)

ANTONIA BENEDITA DA SILVA VERISSIMO (AUTOR)

EDILSON DA SILVA (AUTOR)

MARIA JOSE DE SALLES MENDES SOUZA (AUTOR)

ZENILDO DE CAMPOS BRUNO (AUTOR)

ANDREA MIRANDA DE LIMA (AUTOR)

IZAURA PATRICIA DE BRITO TEIXEIRA (AUTOR)

MARCIA LUSTIG MIRANDA CRUZ (AUTOR)

JORGE LEITE HEINE (AUTOR)

ROSELI VICENTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos, etc. Cite-se o Requerido, 

para, querendo, contestar a ação no devido prazo legal. Com fulcro no art. 

98 do CPC, presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado 

de 18 de março de 2016, e da manifestação negativa dos autores na 

inicial, deixo para momento oportuno a análise de designação de audiência 

de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Em 

seguida, voltem-me conclusos. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036498-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: 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). 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034817-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Cite-se o Requerido, para, 

querendo, contestar a ação no devido prazo legal. Com fulcro no art. 98 

do CPC, presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado 

de 18 de março de 2016, deixo para momento oportuno a análise de 

designação de audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 

35da ENFAM). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029201-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SANTANA PINTO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015622-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029227-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MELLO STEFAN DA COSTA (AUTOR)

R. M. S. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1037120-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCEU KIPPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Por todo o exposto, declino a 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado; consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037181-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS AMARAL DE LARA OAB - MT23030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

CLEVISON FIGUEIREDO SIQUEIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos. Trata-se de ação de 

natureza declaratória ajuizada por ATAIR SOARES DA SILVA, em face de 

CLEVISON FIGUEIREDO SIQUEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO e 

DETRAN/MT. Analisando o processo é possível notar que o Sistema PJE 

indica a existência de prevenção com a ação n . 

1002679-77.2017.8.11.0001, que tramita junto ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública. In casu, há semelhança entre partes, causa de pedir e 

pedido, inclusive no que tange ao valor dado à ação, fato que somente 

não caracteriza a litispendência ante a falta da citação dos requeridos, 

conforme previsto no art. 240 do CPC. Inobstante, verifica-se que o juízo 

do Juizado Especial da Fazenda Pública é prevento para julgamento desta 

ação, nos termos das regras processuais civis vigentes. Isso posto, 

reconheço a existência da prevenção em relação ao juízo Juizado 

Especial da Fazenda Pública e, por consequência, DECLINO da 

competência para julgamento da lide em seu favor. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036410-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE KARIELLE BARBOSA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL EDITAL 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (IMPETRADO)

 

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 , por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035590-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO MONTE SINAI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PUGA OAB - GO21324-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

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 por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035975-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MORAIS DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

 

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 , por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. 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-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1035245-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARBM - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS BOMBEIROS MILITARES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DO MATO GROSSO (IMPETRADO)
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FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Deste modo, nos termos do art. 321 

do CPC, bem como à vista do princípio da economia processual, faculto ao 

Requerente a emenda a inicial para juntar a autorização expressa 

individual de seus associados e a lista destes, ou ata de assembleia geral 

que expressamente autorize tal direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037279-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO EUFRAZIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MOREIRA DO CARMO OAB - MT8946/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS (IMPETRADO)

 

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 , por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037263-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE VAZ SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL (IMPETRADO)

 

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 por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009056-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDINO ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006304-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008549-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

MEIO PRECO CALCADOS (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014173-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034048-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMYLLA KAROLLINA DE OLIVEIRA E NASCIMENTO OAB - MT23451/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Isto posto, acolho o pedido de 

desistência formulado pelo Autor, e de consequência, com base no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500415-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÃO DO ICMS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: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 incidem 

sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e de Uso do 

Sistema de Transmissão - TUST, concernente a Unidade Consumidora nº 

206634456. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 760911 Nr: 13307-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDETEC FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONILSON ANELLI - 

OAB:15.492/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:11014 - E MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que na manifestação de fls. 255/255-v o Município de 

Cuiabá informa que o certame licitatório objeto deste writ foi cancelado, o 

que acarretaria a perda do objeto e consequentemente do interesse 

processual, com a extinção do feito sem a análise do mérito, entendo 

necessária a manifestação prévia do impetrante.

Assim, intime-se o impetrante para que se pronuncie quanto ao petitório de 

fls. 255/255-v no prazo de 5 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 854422 Nr: 56980-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARAL CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21705-B/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, em correição.

Arquive-se, diante da certidão de fl. 87.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 729328 Nr: 25325-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍRIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 792526 Nr: 46623-02.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA LOJAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO - 

OAB:295.635/SP, ITALO COSTA SIMONATO - OAB:311.479/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 Vistos em correição.

Processo a demandar estudo, apto para prolação de sentença, e triado 

para, ao término da correição, ser julgado.

 Todavia, considerando que em casos semelhantes ao vertente, tem-se 

comumente constatado a inscrição do débito na Dívida Ativa, 
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manifestem-se as partes, em 10 dias, esclarecendo ao juízo se o débito 

em discussão já foi inscrito e, caso positiva a resposta, quando isso 

ocorreu.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 845177 Nr: 48889-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES DE ARAUJO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARLENE 

GONÇALVES DE ARAÚJO BOTELHO contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 944050 Nr: 56917-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TREVISAN LTDA, CARLOS DALY 

DALCON TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Renove-se a intimação a Energisa para o imediato cumprimento da 

sentença prolatada, uma vez que a decisão do eminente Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se refere as liminares 

proferidas.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 766862 Nr: 19645-85.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVBDA, ANA MARIA DE AMORIM ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, em correição.

Processo aguardando carga para o Tribunal de Justiça.

Em sendo assim, remeto à secretaria para providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 770474 Nr: 23496-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM VAZ CURVO FILHO - 

OAB:DEFENSOR PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, em correição.

Processo aguardando carga para Procuradoria Geral do Estado.

Em sendo assim, remeto à secretaria para providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 800860 Nr: 7289-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo YANÁ CHRISTINA 

EUBANK GOMES CERQUEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 535 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 839387 Nr: 43917-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCY ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ALCY 

ANGELO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 
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ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 849811 Nr: 52953-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES, ROSA 

MENEZES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:OAB/MT 6.070

 Vistos, em correição.

Processo aguardando carga para Procuradoria Geral do Estado.

Em sendo assim, remeto à secretaria para providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 887872 Nr: 21816-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:7718-B

 Vistos em correição.

A parte autora deverá ser intimada a constituir novo patrono nos autos, no 

prazo de 15 dias, diante da informação contida na petição de fl. 310, 

cabendo à Secretaria Unificada adotar os procedimentos necessários 

para exclusão dos antigos patronos da capa dos autos e nos registros do 

processo no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, caso 

contrário, diante do contido no petitório de fls. 278/279, determino a 

intimação da parte autora para que esclareça ao juízo, no prazo de cinco 

dias, se o valor do débito discutido nos autos já se encontra inscrito em 

dívida ativa, trazendo cópia da CDA, se houver.

No mais, o presente processo encontra-se apto a prolação de sentença. 

Todavia, considerando que a eventual inscrição do débito em dívida ativa 

pode acarretar a modificação da competência para o seu julgamento, é 

necessário que se aguarde o desfecho da diligência determinada no 

parágrafo supra.

.

Publique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1037840 Nr: 40504-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CONCEIÇÃO DA COSTA, ADRIANO DIAS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CLAUDIO 

CONCEIÇÃO DA COSTA e ADRIANO DIAS DA SILVA contra o MUNICIPIO 

DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1053465 Nr: 48111-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA JARDIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por JUSTINA 

JARDIM DA SILVA contra o MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 897663 Nr: 28062-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA MARQUES DE PAULA, MARCIA REGINA 

DOS SANTOS MORAES, RAQUEL DIAS LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CARMEM 

LUCIA MARQUES DE PAULA E OUTRAS contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Munícipio de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 965147 Nr: 6997-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Vistos, em correição.

Processo aguardando carga para o DETRAN-MT.

Em sendo assim, remeto à secretaria para providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 997290 Nr: 22300-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ARAUJO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos, em correição.

Defiro petitório à fl. 159.

Determino o prazo de 90(noventa) dias, para que a autora traga aos autos 

planilha dos cálculos necessários para execução.

 Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035721-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA SEVERINA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035721-94.2017.8.11.0041 AUTOR: BETHANIA SEVERINA DA CUNHA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 

autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035716-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOCORRO TAVARES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035716-72.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DE SOCORRO TAVARES 

GONCALVES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte 

Requerente a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que junte aos autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a 

título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros 

fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 

da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser 

realizada mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação 

do valor das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo 

percentual fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do 

índice de correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à 

parte Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035715-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGINA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035715-87.2017.8.11.0041 AUTOR: GLAUCIA REGINA DIAS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 
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autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035650-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035650-92.2017.8.11.0041 AUTOR: KARLA SILVA OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 

autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035651-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SANTOS DE SOUZA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035651-77.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA LUCIA SANTOS DE SOUZA 

SOARES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte 

Requerente a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que junte aos autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a 

título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros 

fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 

da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser 

realizada mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação 

do valor das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo 

percentual fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do 

índice de correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à 

parte Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035659-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CRISTINA PEREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035659-54.2017.8.11.0041 AUTOR: ROSIMEIRE CRISTINA PEREZ RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 

autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035662-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035662-09.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE APARECIDO DA SILVA 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte 

Requerente a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que junte aos autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a 

título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros 

fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 

da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser 

realizada mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação 

do valor das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo 

percentual fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do 

índice de correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à 

parte Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035666-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035666-46.2017.8.11.0041 AUTOR: ERINEIA NASCIMENTO DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 

autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035667-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035667-31.2017.8.11.0041 AUTOR: INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 

autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035670-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035670-83.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA APARECIDA PIRES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 

autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035712-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035712-35.2017.8.11.0041 AUTOR: PATRICIA MOREIRA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a emenda da 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a 

planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, 

devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização 

dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). 

Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante 

simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das 

verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado 

em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção 

monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que 

adeque o valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a 

eventual competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035714-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035714-05.2017.8.11.0041 AUTOR: ILZA FERNANDES DE LIMA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 

autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015440-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 369 de 605



CURTUME JANGADAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300/B (ADVOGADO)

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015440-54.2016.8.11.0041 AUTOR: CURTUME JANGADAS S/A RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Apesar das novas invectivas do 

Requerente, mantenho a decisão inaugural que deferiu parcialmente a 

tutela de urgência, a qual bem subsiste, por seus próprios fundamentos. 

No mais, cabe à Requerente aguardar o julgamento do mérito da ação, de 

acordo com a ordem de prioridade aplicável à espécie. Intime-se. Cuiabá, 

15 de dezembro de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003103-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RODRIGUES FERREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT, para o cumprimento da Carta Precatória 

neste Juízo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 64976 Nr: 10343-52.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA CAMARGO GERHARDT 

- OAB:1911/RO, JOAO CLOSS JUNIOR - OAB:3274-A/RO

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1005940 Nr: 25899-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAZARIO ARANTES SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 717098 Nr: 10912-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ARCANJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA VIEIRA BORGES - 

OAB:8633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Exequente: Paulo Arcanjo da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Código 717098

Vistos em correição.

Cinge-se o presente feito acerca de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposto 

por Paulo Arcanjo da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS referente à condenação de pretéritas parcelas previdenciárias do 

auxílio acidente, bem como dos honorários de sucumbência no valor de R$ 

1.000,00, constante na sentença de mérito prolatada em 07/11/2014 – fls. 

137/138, ratificada pelo acórdão de fls. 150/152, transitado em julgado em 

10/02/2016.

O Executado apresenta IMPUGNAÇÃO aos cálculos do Exequente, onde 

alega em síntese o excesso de execução por força da não aplicabilidade 

dos termos constantes nas Leis n. 8.177/91 e n. 8.660/93, onde há a 

previsão de aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança (TR para a correção monetária e 0,5% 

para os juros de mora).

Memória de Cálculo de autoria da Contadoria Judicial às fls. 177/179.

O Exequente concorda como os cálculos judiciais e o Executado ratifica 

os termos e cálculos apresentados na Impugnação, que estão com 

valores aquém daqueles postos pela Contadoria Judicial.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Cinge-se a presente controvérsia a verificar qual o índice correto para a 

atualização da verba exequenda no presente feito.

Compulsando os autos, verifico que apesar dos argumentos postos pelas 

partes, as respectivas teses merecem reparo, inclusive o último cálculo 

efetuado pela Contadoria Judicial, haja vista pelo decurso do tempo da 

última atualização, bem como em razão da matéria já se encontrar 

pacificada na jurisprudência e legislação vigente, diferentemente do que 

foi arguido em sede de cumprimento de sentença e impugnação, como 

passo a expor.

 Ressalto primeiramente que os juros de mora e a correção monetária 

constituem matéria de ordem pública, portanto, são passíveis de 

apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não sendo 

abarcados pelo instituto da preclusão, motivo qual, modulo os índices 

relativos ao caso em testilha, como passarei a expor.

Desse modo, por se tratar de índices utilizados nas condenações em 

desfavor da Fazenda Pública, bem como, à luz da norma que é de 

natureza eminentemente instrumental, como dito, necessário se faz a 

aplicação imediata da legislação atualizada aos processos em tramitação, 

à luz do princípio tempus regit actum e conforme jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, in verbis:

 “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CABIMENTO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º DA LEI 

N.

11.960/09. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 557 do CPC, o julgamento monocrático proferido pelo 

relator deve ter amparo na jurisprudência dominante do Tribunal, não 

inviabilizando a aplicação do instituto eventual decisão em sentido 

contrário. A questão, de todo modo, fica superada com o exame do 

agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

2. As normas que dispõem sobre os juros moratórios e correção 

monetária devidos pela Fazenda Pública possuem natureza instrumental, 

aplicando-se a partir de sua vigência aos processos em curso.

3. No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento da 
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redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de 

inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, 

incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período. 

Precedentes.

4. A ausência de julgamento definitivo de ação direta de 

inconstitucionalidade de lei não é capaz de sobrestar os recursos que 

tramitam no STJ, salvo determinação expressa do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 534.895/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 15/10/2014)”

III – Dos índices aplicáveis à atualização da condenação

É relevante ressaltar que após 20/09/2017, data do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu 

a aplicabilidade constitucional acerca da atualização dos juros e correção 

monetária incidentes sobre os débitos oriundos de condenações judiciais 

em desfavor da Fazenda Pública.

 A tese vencedora e constante no voto do Ministro Luiz Fux, afastou o uso 

da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos 

judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à 

expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo 

STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em 

seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para 

recompor a perda de poder de compra, e ainda, devendo ser idênticos os 

critérios para a correção monetária dos futuros precatórios.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento 

manteve o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança, 

previsto na legislação questionada, mas, apenas para débitos de natureza 

não tributária.

 Portanto, no que diz respeito aos juros moratórios, e à luz do artigo 1º-F 

da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nas 

condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica 

não-tributária, deve-se aplicar o índice de remuneração da caderneta de 

poupança.

II – Do Termo inicial para a atualização dos honorários

 No que concerne à execução dos honorários advocatícios, é relevante 

esclarecer que haverá a mora do devedor, e consequente aplicação de 

juros moratórios, somente a partir do momento em que se verifica a 

exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da 

sentença/acórdão.

Portanto à luz do que dispõe o Código de Processo Civil, em se tratando de 

juros moratórios incidentes sobre a verba honorária sucumbencial, o termo 

a quo da sua aplicação, será a partir do transito em julgado da sentença 

de mérito da Ação principal/Acórdão que a fixou (10/02/2016.), senão 

veja:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros 

moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”

No que diz respeito à correção monetária da aludida verba sucumbencial, 

quando esta se tratar de honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, 

nos termos do art. 85 do CPC (artigo 20 do CPC/73), será devida a partir 

do seu arbitramento, que ocorre no momento da prolação do édito 

sentencial/acórdão.

Desse modo, já que a sentença de mérito/acórdão é ato processual que 

qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários 

advocatícios, o termo inicial da correção monetária deverá ser aquele em 

que ocorreu a sua fixação, no presente caso em 07/11/2014.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A 

jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os 

honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser 

computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir 

juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado 

da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg 

no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

III – Do Termo inicial para a atualização da Verba Principal

 a) Parcelas previdenciárias vencidas

Acerca do termo inicial para incidência dos consectários legais 

necessários à atualização da verba previdenciária, DETERMINO que, para 

a aplicação da correção monetária (IPCA-E), deverão ser consideradas as 

datas de vencimento de cada parcela, e já para os juros de mora (índice 

de remuneração da caderneta de poupança.), a partir da citação válida no 

processo.

Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, 

REJEITO a Impugnação do Executado e tendo em conta a sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 

3º, I, do CPC) e que deveram ser suportados proporcionalmente entre si 

(artigo 86 do CPC). Suspendo a exigibilidade da obrigação em face do 

Exequente, nos moldes previstos no artigo 98, § 3º, do CPC.

Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo e apuração da verba 

condenatória referente à Verba principal e aos honorários sucumbenciais, 

agora modulados nos termos dos parágrafos anteriores.

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

de sentença homologatória.

P. R. I.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 785420 Nr: 39267-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI PEREIRA GARCIA, JUCINIRA CORREA DE 

FRANÇA, JUCINIRA CORREA DE FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORREA DE FRANÇA - 

OAB:, JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Vistos em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário, subam os autos ao e. 

Tribunal de Justiça, consignando-se as nossas homenagens.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispõe o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras 

ínsitas na CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 866890 Nr: 7093-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO THEODORO AMORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO 

LIMINARMENTE a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, nos moldes 

do artigo 332, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, julgando extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do 

diploma processual.Custas pelo Requerente. Sem honorários, visto que 

não houve a formação da relação processual nos moldes exigidos pela 

legislação processual, com a efetiva citação do Requerido e a 

apresentação de contestação.Suspendo a exigibilidade da obrigação 

(custas processuais e taxa judiciária) com fundamento no artigo 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil.Não interposta apelação, intimem-se as partes 

do trânsito em julgado da sentença, em conformidade com os artigos 332, 

§ 2º e 241, ambos do Código de Processo Civil, arquivando-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo.Caso seja interposta apelação, 

proceda-se na forma do artigo 332, § 3º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 371 de 605



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1257989 Nr: 23659-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDES BENEDITA CORREA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 227559 Nr: 34740-05.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOATÃ RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:, JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - PROCURADORIA GERAL FEDERAL - OAB:3650-MT

 Cumprimento de Sentença

 Exequente: Joatã Ribeiro de Oliveira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Código 227559

Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença oposto por Joatã Ribeiro de Oliveira 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O INSS insurge-se quanto aos termos da execução, apresentando para 

tanto, planilha de cálculo em sede de Impugnação à Execução, fls. 

299/306.

O Exequente manifesta-se às fls. 308/309, concordando com os cálculos 

apresentados pelo INSS às fls. 305/306, que correspondem à verba 

previdenciária somada aos honorários sucumbenciais, no montante de R$ 

89.515,85.

Posto isso, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição da RPV no valor indicado à fl. 261/262.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 415998 Nr: 3919-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 460263 Nr: 29556-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON THOMAZ MALDONADO, THOMAZ MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 29556-92.2010.811.0041

Exequente: Edson Thomaz Maldonado

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Código 460263

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição retro e 

documentos colacionados pelo réu.

Em nada sendo requerido, certifiquem-se e arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 P.R.I.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838627 Nr: 43237-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAPANEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ VINHAS CATÃO 

- OAB:67086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, em correição.

Cumpra-se o r. Acórdão oficiando-se.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1021646 Nr: 32748-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE ORLATO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 Vistos em correição,

Intime-se o embargante para manifestar sobre os documentos juntados 

pelo embargado, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1059018 Nr: 50514-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DE JUSTIÇA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JUNIOR - 
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OAB:12.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Isto posto, REVOGO A LIMINAR concedida no nascedouro destes autos. 

No mérito, julgo improcedente o pedido formulado, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, DENEGO o 

mandado de segurança.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2017.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1258304 Nr: 23757-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1258311 Nr: 23762-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA LUCIANA PREZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 168326 Nr: 17897-96.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESVALDO SOARES, EROINA LEOPOLDINA GUSMÃO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA - OAB:5735

 Vistos, em correição.

PROCESSO INDEVIDAMENTE CONCLUSO, tendo em vista já correicionado 

e ainda assim não cumprido.

Regularize-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 386681 Nr: 22611-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESVALDO SOARES, EROINA LEOPOLDINA GUSMÃO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, em correição.

PROCESSO INDEVIDAMENTE CONCLUSO, tendo em vista já correicionado 

e ainda assim não cumprido.

Regularize-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 722202 Nr: 17735-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S T R COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARCELO MACEDO DE 

SOUZA - OAB:13.671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - PROC. DO ESTADO - OAB:

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 794035 Nr: 338-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIEL FERRAZ BERBEL, GERONALDO MARTELLO 

FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OAB/MT 

13.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o desfecho dos Embargos à Execução em apenso.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 805089 Nr: 11554-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORAILDES TEREZA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 817129 Nr: 23566-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PERITOS 

PAPILOSCÓPICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 
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ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, fabio moreira bosa - OAB:9.405, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em correição.

Consta do Sistema Apolo lembrete informando a existência de petição 

pendente de juntada, de há muito protocolizada.

Isto posto, devolvo os autos à Secretaria Unificada para regularização da 

pendência apontada, recomendando maior diligência em situações desta 

natureza – JUNTADA DE DOCUMENTOS, de modo a assegurar a razoável 

duração do processo.

Após, e em sendo juntados novos documentos, manifeste-se a parte 

adversa em 15 dias; de outra forma, voltem-me os autos conclusos para 

novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 822752 Nr: 28902-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA 

-PROC. MUNICIPAL - OAB:MAT. Nº 119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Vistos, em correição.

 1 – Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pela Sra. 

Gestora e revistos pelo juiz quando necessários (art. 203, §4°, do CPC).

 2 – Portanto, após a contestação:

 2.1 – Havendo a arguição de preliminar – abra-se vista ao autor para 

manifestação, em (15) quinze dias (art. 351, CPC);

 2.2 – Havendo preliminares e juntada de novos documentos – prazo de 15 

(quinze) dias;

 2.3 – Apenas juntada de novos documentos – prazo de 15 dias (art. 437, 

§1°, CPC).

 3 - Em seguida, devidamente certificado, intimem-se as partes para a 

especificação das provas que ainda pretendem produzir; detalhando-as e 

justificando-as sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, CPC).

 4 – Posteriormente, e se for o caso, - artigo 178, do CPC, abra-se vista 

dos autos à ilustrada Promotoria de Justiça para se manifestar em 30 

(trinta) dias.

 5 – Finalmente, promova-se conclusão do feito, prioritariamente os mais 

antigos, para despacho saneador ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 862169 Nr: 3401-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO JOSE TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 898564 Nr: 28762-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESA DE ARAUJO FERREIRA GIMENES, 

GENESIA FERREIRA CAFÉ, GENEZIA GOMES BRANDAO, GENOVEVA 

VIEIRA DE MIRANDA, GENI MARIA FELFILI, GENIVA BEZERRA, GENTIL 

SILVANO DE ANDRADE, GENI SILVANO DE ANDRADE E CASTRO, 

GENILDA GUIMMARAES DE CASTRO, GENIRA WALKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário, subam os autos ao e. 

Tribunal de Justiça, consignando-se as nossas homenagens.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispõe o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras 

ínsitas na CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 987026 Nr: 17165-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos, em correição.

1 – Processo indevidamente paralisado, mormente a determinação da e. 

Corregedoria no sentido de se priorizar, também, os feitos pendentes de 

ARQUIVAMENTO. ATENÇÃO!

2 – Certifique-se o trânsito em julgado/decurso do prazo para recursos 

voluntários.

3 – ARQUIVE-SE o feito SE NÃO FOR CASO DE REEXAME.

4 – Acerca da existência de eventuais custas remanescentes, dê-se 

cumprimento ao que dispõe a CNGC, anotando-se; após arquive-se.

5 – No caso de reexame necessário, e em não havendo recursos 

voluntários, SUBAM OS AUTOS AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

6 – Doutra forma, junte-se a peça recursal, cumprindo o que dispõe o 

artigo 1010 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 989219 Nr: 18187-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA LOPES DA SILVA BARRETO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

 Autora: Elda Lopes da Silva Barreto

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Código 989219

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Elda Lopes da Silva Barreto 

em face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, vindicando o 

restabelecimento do benefício de auxílio doença e/ou concessão de 

aposentadoria por Invalidez.

Inicial instruída com documentos de fls. 22/145

Tutela Antecipada indeferida, fls. 161.

Justiça gratuita deferida.

Contestação às fls. 165/175.

Réplica à contestação às fls. 187/188.

Designação de Perícia às fls. 206/207.

Informe do expert acerca do não comparecimento da autora na perícia 

designada para o dia 10/08/2017.

Pedido de desistência da Autora às fls. 209.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em face do pedido de desistência formulado às fls. 209, impõe-se a 

extinção dos autos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

VIII, do CPC.

Assim, diante do exposto, homologo a desistência vindicada, para que 

produza os efeitos legais (artigo 200, parágrafo único do CPC), 
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extinguindo os autos sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 90 do CPC), que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios contidos no 

art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do CPC. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.R.I.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 992766 Nr: 19767-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MESQUITA MARCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA VANESSA 

WINGENBACH DA SILVA - OAB:16.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se com as 

baixas e anotações estilares.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário – não tendo havido recurso 

voluntário - subam os autos ao e. Tribunal de Justiça, fazendo-se grafar 

as respeitosas homenagens deste Juízo.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispões o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1001315 Nr: 23993-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECONOMIA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se com as 

baixas e anotações estilares.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário – não tendo havido recurso 

voluntário - subam os autos ao e. Tribunal de Justiça, fazendo-se grafar 

as respeitosas homenagens deste Juízo.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispões o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003505 Nr: 24933-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CÉSAR DA SILVA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO -DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:9299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se com as 

baixas e anotações estilares.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário – não tendo havido recurso 

voluntário - subam os autos ao e. Tribunal de Justiça, fazendo-se grafar 

as respeitosas homenagens deste Juízo.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispões o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1032638 Nr: 37893-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINA PEREIRA DA SILVA, EVA PEREIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos, em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se com as 

baixas e anotações estilares.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário – não tendo havido recurso 

voluntário - subam os autos ao e. Tribunal de Justiça, fazendo-se grafar 

as respeitosas homenagens deste Juízo.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispões o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras da 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1051351 Nr: 47126-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:OAB-MT 18.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 343155 Nr: 13347-19.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCI COSTA ALECRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:10155, NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Exequente: Gelci Costa Alecrim

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Código 343155

 Vistos em correição.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 375 de 605



Remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, concluso para decisão.

P.R.I.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 459808 Nr: 29222-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIMAR PEREIRA PACHECO, RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 

MUNICIPIO, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - ESTADO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIETE SELLA SIMÕES - 

OAB:15706/E, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 722536 Nr: 18077-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GADOMSKI CHAVES - 

OAB:11745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 733988 Nr: 30255-49.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA ALBERTINA DE AMORIM OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - Proc. Federal - OAB:SIAPE/1873410

 Vistos, em correição.

Vistos, em correição.

À secretaria para que expeça-se o competente alvará para que o expert 

proceda ao levantamento do montante que lhe é devido.

Intimem-se ainda, as partes para manifestarem acerca do laudo pericial, 

bem como, colha-se parecer ministerial.

Após, concluso para saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 738712 Nr: 35302-04.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679/MT, MARINES MARQUES MENDONÇA - OAB:9.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Vistos, em correição.

À secretaria para que expeça-se o competente alvará para que o expert 

proceda ao levantamento do montante que lhe é devido.

Intimem-se ainda, as partes para manifestarem acerca do laudo pericial, 

bem como, colha-se parecer ministerial.

Após, concluso para saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 772976 Nr: 26106-73.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSIMAR JEFERSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - 

OAB:10.435 / MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a 

exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma 

processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 809785 Nr: 16271-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME 

(NOME FANTASIA: FEIRA DE GOIÂNIA), FLODOALDO ALBANO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEDROZA DE 

REZENDE - OAB:2924/MT

 Vistos, em correição.

Alvará devidamente assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 823750 Nr: 29830-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

BRASIL - CSPB, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS 

MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE KERSTING PULS - 

OAB:41792, Rejane Maria Schvantes Medeiros Pereira - 

OAB:23.266/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 Vistos, em correição.

Defiro o pleito de fl. 216/217.

Regularize-se a numeração a partir da fl. 216.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 826636 Nr: 32547-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO, LUIZ 

EDUARDO DE ARRUDA, CÉSAR AUGUSTO D´ARRUDA, LUIZ EDUARDO 

DE ARRUDA, ANA PIMENTA RIBEIRO, MANOEL RIBEIRO FILHO, HELIO 

RIBEIRO, ESPÓLIO DE GRAZIELA DOS SANTOS RIBEIRO, CÉSAR 

AUGUSTO D´ARRUDA, LENIZE CURVO D´ARRUDA, ESPÓLIO DE LUIZ 

ROBERTINO RIBEIRO, KLEBER TOCANTINS MATOS, ALEX TOCANTINS 

MATOS, ODORICO RIBEIRO DOS SANTOS TOCANTINS, ANA ADELAIDE 

RIBEIRO, AGRIPINA EDELTRUDES RIBEIRO E OUTRA, ESPÓLIO DE LUIZA 

SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido encartado à fl. 125, para excluir o requerido Manoel Ribeiro 

Filho do polo passivo da presente ação, em razão de seu óbito.

Intime-se novamente o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o depósito judicial determinado à fl. 116.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 850676 Nr: 53704-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUIZA RINAUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

 1 – Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pela Sra. 

Gestora e revistos pelo juiz quando necessários (art. 203, §4°, do CPC).

 2 – Portanto, após a contestação:

 2.1 – Havendo a arguição de preliminar – abra-se vista ao autor para 

manifestação, em (15) quinze dias (art. 351, CPC);

 2.2 – Havendo preliminares e juntada de novos documentos – prazo de 15 

(quinze) dias;

 2.3 – Apenas juntada de novos documentos – prazo de 15 dias (art. 437, 

§1°, CPC).

 3 - Em seguida, devidamente certificado, intimem-se as partes para a 

especificação das provas que ainda pretendem produzir; detalhando-as e 

justificando-as sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, CPC).

 4 – Posteriormente, e se for o caso, - artigo 178, do CPC, abra-se vista 

dos autos à ilustrada Promotoria de Justiça para se manifestar em 30 

(trinta) dias.

 5 – Finalmente, promova-se conclusão do feito, prioritariamente os mais 

antigos, para despacho saneador ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895012 Nr: 26493-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K & C REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, ANTONIO ORTUGNO RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o aditamento da inicial, em consonância com a petição de fls. 54/56.

Do mesmo modo, ante os argumentos de fls. 47/53, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita ao Requerente.

Antes de deliberar acerca da pretensão veiculada por meio da petição de 

fls. 57/61, determino ao Requerente que colacione aos autos a certidão 

atualizada de inteiro teor da ação tida por conexa, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897059 Nr: 27606-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FRANÇA DE OLIVEIRA, LUCINDA FERREIRA DA 

ROSA MORENO, LOICIR IARA TAQUES ARRUDA E SILVA, LUCIMARA 

LENHARO LONGO, MARCELINO SOARES DE MAGALHÃES, MARIA 

APARECIDA DA SILVA NUNES, MIRIAN SANTOS DA COSTA 

SCARAVELLI, MARIA APARECIDA DOS ANJOS SOUZA, MARIA DE 

FÁTIMA SANTANA, MATILDE DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPAER - EMPRESA MATOGROS. DE 

PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

 1 – Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pela Sra. 

Gestora e revistos pelo juiz quando necessários (art. 203, §4°, do CPC).

 2 – Portanto, após a contestação:

 2.1 – Havendo a arguição de preliminar – abra-se vista ao autor para 

manifestação, em (15) quinze dias (art. 351, CPC);

 2.2 – Havendo preliminares e juntada de novos documentos – prazo de 15 

(quinze) dias;

 2.3 – Apenas juntada de novos documentos – prazo de 15 dias (art. 437, 

§1°, CPC).

 3 - Em seguida, devidamente certificado, intimem-se as partes para a 

especificação das provas que ainda pretendem produzir; detalhando-as e 

justificando-as sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, CPC).

 4 – Posteriormente, e se for o caso, - artigo 178, do CPC, abra-se vista 

dos autos à ilustrada Promotoria de Justiça para se manifestar em 30 

(trinta) dias.

 5 – Finalmente, promova-se conclusão do feito, prioritariamente os mais 

antigos, para despacho saneador ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 910737 Nr: 37365-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLINA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário, subam os autos ao e. 

Tribunal de Justiça, consignando-se as nossas homenagens.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispõe o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras 

ínsitas na CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 935276 Nr: 52186-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos, em correição.

1 – Processo indevidamente paralisado, mormente a determinação da e. 

Corregedoria no sentido de se priorizar, também, os feitos pendentes de 

ARQUIVAMENTO. ATENÇÃO!

2 – Certifique-se o trânsito em julgado/decurso do prazo para recursos 

voluntários.

3 – ARQUIVE-SE o feito SE NÃO FOR CASO DE REEXAME.

4 – Acerca da existência de eventuais custas remanescentes, dê-se 

cumprimento ao que dispõe a CNGC, anotando-se; após arquive-se.

5 – No caso de reexame necessário, e em não havendo recursos 

voluntários, SUBAM OS AUTOS AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

6 – Doutra forma, junte-se a peça recursal, cumprindo o que dispõe o 

artigo 1010 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002776 Nr: 24601-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIANE DE ANDRADE LIRA - 

OAB:OAB/MT 19328, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nessa data estes autos voltaram da correição. Portanto 

intima-se novamente a parte autora conforme certidão de fls. 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1029200 Nr: 36419-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARCO VRECH COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1031892 Nr: 37679-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOVALDO ALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVALDO ALVES DE CASTRO 

JUNIOR - OAB:19.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:

 Vistos, em correição.

 Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LEOVALDO ALVES DE CASTRO 

em face do DETRAN objetivando a suspensão da exigibilidade dos tributos 

referente ao veículo em questão.

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa pela 

Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos.

Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que 

a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP:

 “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...)

IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar e 

de não fazer;

X – indenizatórias; (...)”

 Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro 

onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”.

 Assim, tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e 

julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição 

prevista no artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

 Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital.

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado; consignando-se os nossos cumprimentos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1259627 Nr: 24281-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 809018 Nr: 15493-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JACINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 
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magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 798707 Nr: 5104-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RAFAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 914074 Nr: 39566-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE ARRUDA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 

9982, ROSEMAR MOREIRA - OAB:OAB/MS 15.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 327434 Nr: 541-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LAMEU DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelino Caetano da Silva - 

OAB:7.961/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Exequente: Antônio Lameu da Rocha

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Código 327434

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição retro e 

documentos colacionados pelo réu.

Em nada sendo requerido, certifiquem-se e arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 P.R.I.

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 314866 Nr: 19420-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA PEREIRA 

CARDOSO ZANDONADI - PROCURADORA DA UNIÃO - OAB:5.319

 Cumprimento de Sentença

 Exequente: Carlos Lemes da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Código 314866

Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença oposto por Carlos Lemes da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O INSS insurge-se quanto aos termos da execução, apresentando para 

tanto Impugnação à Execução, fls. 198/199.

Às fls. 200/201 o INSS interpôs Execução de 50% dos honorários 

sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 pela sentença, mas que toda 

via, deverão ser suportados entre os litigantes, tendo em conta a 

sucumbência recíproca.

O Exequente manifesta-se às fls. 203, concordando com os cálculos 

apresentados pelo INSS às fls. 200/201, que correspondem a 50% da 
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verba honorária devida pelo mesmo ao advogado do INSS, não 

contrapondo em momento algum à Impugnação apresentada à fls. 198/199.

Posto isso, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição da RPV no valor indicado à fl. 261/262.

Defiro o pedido constante na alínea a) – fls. 200 – verso e DETERMINO a 

intimação do Sr. Carlos Lemes da Silva para depositar no prazo de 15 

(quinze) dias o valor de R$ 1.500,00 (50% honorários sucumbenciais) por 

meio de depósito em juízo, seguido da devida comprovação documental 

neste feito.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 882037 Nr: 18046-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZAN PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 932704 Nr: 50774-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DOS SANTOS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 357159 Nr: 27536-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/MT, MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - OAB:9162/MT, 

ORLANDO DOS SANTOS - OAB:2.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 918431 Nr: 42364-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESCÊNCIA ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CEZAR CAMPOS - 

OAB:28609

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 773164 Nr: 26295-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DIAS DA SILVA - 

OAB:1.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 237915 Nr: 6847-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416, 

CAROLINE BENEDITA BULHÕES DA CONCEIÇÃO ANDRADE - 

OAB:17808, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 914079 Nr: 39570-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LIMA DUARTE - 

OAB:OAB/MS 6.140-E, GLAUCIA DINIZ DE MORAES ALMEIDA - 

OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 
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normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 918437 Nr: 42370-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROSINO EMILIO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 880748 Nr: 17255-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL AUGUSTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - 

OAB:17844 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 860156 Nr: 1865-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJAX, IRICENY XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO(SAD)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 940330 Nr: 54752-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ARTUR CRESCENCIO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 460990 Nr: 30101-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GUIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 990207 Nr: 18574-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHETIC CENTER CLÍNICA MÉDICA LTDA, SILAS 

VICENTE BARBOSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Ação Cautelar nº 18574-43.2015.811.0041

 Requerente: Esthetic Center Clínica Médica Ltda. e Outro

 Requerido: Município de Cuiabá

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas proposta 

por Esthetic Center Clínica Médica Ltda. e Silas Vicente Barbosa Júnior em 

face do Município de Cuiabá.

 A petição inicial veio instruída com documentos.

 A liminar foi deferida.

 O Requerido contestou a ação, arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva e ausência de interesse processual. No mérito, sustenta a 

inexistência do direito alegado e pugna pela improcedência do pedido.

 Os Requerentes impugnaram a contestação.

 Ao final, pleitearam a desistência da ação.

 Isto posto, homologo a desistência vindicada pelos Requerentes, para que 

produza seus efeitos legais, julgando extinto o processo sem resolução 

de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais e da 

taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, a ser suportado pelos vencidos em igual 

proporção.

 Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e providências de estilo.

 P.R.I.

 Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 949615 Nr: 60080-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, JOSÉ VICENTE MARQUES FILHO - 

OAB:11019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 
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do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 785645 Nr: 39513-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOLY ROMULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT, TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA - PROC 

FEDERAL - OAB:6828/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 366402 Nr: 5190-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779873 Nr: 33368-74.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE PAULA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 900500 Nr: 30208-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA 

BICHARA - OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho (PROC ESTADO) - OAB:3.607-MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Requerente para, querendo, impugnar a contestação, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 921093 Nr: 44067-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ADELHEID NANI - 

OAB:2111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, em correição.

Cumpra-se o r. Acórdão oficiando-se.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 829007 Nr: 34845-98.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 878086 Nr: 15513-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARIUSKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o desfecho dos Embargos à Execução em apenso.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897047 Nr: 27597-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTO JAURU ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Vistos em correição.

Sobre as petições e os novos documentos apresentados pela 

Requerente, manifeste-se o Requerido, no prazo legal.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 914574 Nr: 39875-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CARIUSKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 Vistos e etc.

Subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para julgamento do recurso 

interposto, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste 

juízo (artigo 1.010, § 3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 58049 Nr: 5911-92.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THELMA MARIA CELHO FURTADO E OUTROS, RENATO 

GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, em correição.

Ao credor para em querendo adequar os cálculos ao novo entendimento 

sufragado pelo STF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 338366 Nr: 9252-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ALMEIDA FILHO, BENEDITO RENATO 

VILHARGA DA SILVA, ELSON JOSÉ DE MELO, JOSÉ WILTON MENDES 

FAGUNDES, ROSAMARY FIGUEIREDO FONTES, LUIZ JORGE DE 

MAGALHÃES, MÁRIO ÉZIO FIGUEIREDO COSTA, VITOR GONÇALVES DE 

MORAES, ROBSON PEREIRA DOS SANTOS, ODINES DE ARRUDA E 

SILVA, WANIA PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o desfecho dos Embargos à Execução em apenso.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 866537 Nr: 6812-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM AMORIM DE CAMPOS TENUTES DA SILVA, 

ADILSON JOSÉ CORREA, ANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, ANA MARIA 

DE SOUZA, ARTHUR PEDROSO DA SILVA, ANTONIO PINTO DE AMORIM, 

ADÃO RODRIGUES DA SILVA, APARECIDA LAURA DA COSTA MORAES, 

ANANIZA DUARTE DE FRANCA, APARECIDA IAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867797 Nr: 7767-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOAR MARTINS DE SOUZA, ANDRÉIA SILVA DE 

FREITAS, ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES DOS 

SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ALGEMIRO SILVEIRA DE 

MATTOS, ANTONIO APARECIDO CARLOS, ATONIO PEREIRA FILHO, 

ANTONIO PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em correição.

Cumpra-se o r. Acórdão oficiando-se.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 905420 Nr: 33846-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 Vistos, em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se com as 

baixas e anotações estilares.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário – não tendo havido recurso 

voluntário - subam os autos ao e. Tribunal de Justiça, fazendo-se grafar 

as respeitosas homenagens deste Juízo.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispões o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 950979 Nr: 348-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS - 

OAB:18883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - OAB:6479

 Vistos, em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se com as 

baixas e anotações estilares.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário – não tendo havido recurso 

voluntário - subam os autos ao e. Tribunal de Justiça, fazendo-se grafar 

as respeitosas homenagens deste Juízo.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispões o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 956438 Nr: 3293-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:175193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Medida Cautelar nº 3293-47.2015.811.0041

Requerente: BRF S/A

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Trata-se de Medida Cautelar com pedido de liminar proposta por BRF S/A 

em face do Estado de Mato Grosso, buscando assegurar os créditos 

tributários descritos na petição inicial.

 A liminar foi deferida.

Logo após a distribuição, a Requerente pugnou pela desistência da ação.

Ante o exposto e considerando que não houve a citação da parte 

adversa, homologo a desistência vindicada, para que produza seus 

efeitos legais, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela Requerente. Sem honorários.

Por não haver interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo.

P.R.I.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1057737 Nr: 49893-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DA GUIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos em correição.

Manifeste-se o credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 314465 Nr: 19224-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOACI ARGEMIRA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos, em correição.

O sistema APOLO alerta para a existência de documentos pendentes de 

juntada.

Regularize-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 342013 Nr: 12331-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ DOS SANTOS, ANSELMO NORONHA DE 

OLIVEIRA, FANY RIBEIRO DE AQUINO, ANA MAURA DE FREITAS, 

CARLOS ALBERTO CHAGAS DA SILVA, JUNIOR BENEDITO PINTO 

GODOY, ROMILDO TORRES LOPES, CARLOS AUGUSTO BOTELHO 

FERREIRA, SELMA TEIXEIRA MATOS DE SOUZA, WANDERLEY LEITE 

ROCHA, FABIOLA DE CASSIA SIQUINELLI, PAULO SERGIO DE SOUZA, 

JOEL PINTO RABELO NETO, ROMEU RIBEIRO PRIMO, CLAUDIA REGINA 

OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KAROLINE BANHOS DO C. 

ONTIVEROS - OAB:11.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimar os exequentes para, no prazo de 05 dias, juntarem aos autos 

cópia legível de seus documentos pessoais, bem como de seu patrono, 

onde devem constar DATA DE NASCIMENTO e CPF, eis que constituem 

dados necessários para a expedição dos ofícios requisitórios e RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 344413 Nr: 14402-05.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO RIOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em correição.

Defiro o pleito de fl. 250.

Cumpra-se como requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 721200 Nr: 16690-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DA COSTA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, em correição.

Cumpra-se o r. Acórdão oficiando-se.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 792411 Nr: 46506-11.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TORRES D'ORAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em correição.

O sistema APOLO alerta para a existência de documentos pendentes de 

juntada.

Regularize-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 803358 Nr: 9820-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMÊNIA ROSA DE MATOS, BENEDITA 

SIQUEIRA RONCARI NEGRÃO, CELSO DONIZETI RONCARI NEGRÃO, 

EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VILA BELA S. T.

 Vistos, em correição.

1 - ATENDA-SE o Estado de Mato Grosso.

2 - Após, manifeste-se o autor inclusive acerca do pedido de 

levantamento formulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 803586 Nr: 10038-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, em correição.

Defiro o pleito de fl. 112.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do cálculo elaborado à 

fl.113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 812609 Nr: 19101-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHPO, CAROLINE ARAUJO PEREIRA, CAROLINE 

ARAUJO PEREIRA, HELDER CLAITON OJEDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT, 

LETÍCIA PALO, IUNI UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se, como requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 830754 Nr: 36447-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, em correição.

1 – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se com as 

baixas e anotações estilares.

2 – Em sendo o caso de reexame necessário – não tendo havido recurso 

voluntário - subam os autos ao e. Tribunal de Justiça, fazendo-se grafar 

as respeitosas homenagens deste Juízo.

3 – Em sendo aviado recurso de apelação, cumpra-se o que dispões o 

artigo 1010, CPC.

4 – No caso de custas remanescentes, anote-se, adotando as regras da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 832975 Nr: 38496-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, em correição.

Cumpra-se o r. Acórdão oficiando-se.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 854618 Nr: 57149-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

INTIME-SE para os fins do artigo 535 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 891745 Nr: 24391-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M MONTAZOLLI EIRELI EPP, MIGUEL MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS 
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PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos, em correição.

Cumpra-se o r. Acórdão oficiando-se.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1001435 Nr: 24039-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLINO 

CALLEJAS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, em correição.

1 - Regularize-se a autuação, quando ao número máximo de folhas 

permitidos pela CNGC.

2 - Manifestem-se as partes acerca dos novos documentos colacionados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024529-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MAURICIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMEZ SANCHEZ OAB - RJ141120 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para 

Outorga de Delegação de Notas e (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024529-67.2017.8.11.0041 AUTOR: GERSON MAURICIO DO 

NASCIMENTO RÉU: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de tutela de evidência ou urgência proposta por 

Gerson Maurício do Nascimento em face do Estado de Mato Grosso. Aduz, 

em síntese, que foi eliminado na inscrição definitiva do Concurso Público 

de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registro do 

Estado de Mato Grosso, em razão de não ter apresentado a Certidão 

Negativa de 1º Grau da Justiça Federal. Afirma que ingressou com 

recurso administrativo contra a referida decisão, não obtendo êxito, razão 

pela qual deixou de acompanhar o prosseguimento do certame. Assevera 

que no ano de 2016 o Tribunal de Justiça publicou edital facultando-lhe a 

apresentação do documento faltante por ocasião da inscrição definitiva, 

mas que não tomou conhecimento da publicação a tempo, por ausência de 

publicidade adequada. Em razão do exposto, pugna pela concessão de 

tutela de evidência ou urgência para determinar a sua reintegração ao 

certame, até o julgamento do mérito da presente ação. A análise do pedido 

de tutela de urgência foi postergada para após a contestação. 

Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, sustentando a 

legalidade do ato combatido e pugnando pela improcedência dos pedidos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Quanto ao pedido de tutela de 

urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No caso 

em análise, apesar dos argumentos deduzidos pelo Requerente, não 

vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito alegado, necessária à concessão da tutela de urgência almejada. 

De acordo com o teor da Informação nº 4480/2017-DRH, apresentada pelo 

Requerido com a contestação, o indeferimento do pedido de inscrição 

definitiva do Requerente foi pautado na não apresentação das Certidões 

Negativas de 1º e 2º Grau da Justiça Federal e do diploma do curso de 

Direito (Id. 11048508 – p. 5). Ocorre que apesar da plausibilidade da 

pretensão posta na inicial no que se refere à ausência de publicidade do 

edital questionado, no caso concreto, o Requerente não apresentou cópia 

do diploma do curso de Direito, exigido como condição para a inscrição 

definitiva, deixando de sanar integralmente as erronias que culminaram 

com o indeferimento de seu pedido em âmbito administrativo, sendo certo 

que a cópia da Carteira da OAB não substituiu tal documento. Aliás, 

cumpre destacar que a cópia do diploma do curso de Direito se traduz 

como requisito essencial para a verificação do tempo de atividade jurídica 

eventualmente exigido no edital como condição para acesso ao cargo 

almejado, o que só vem a corroborar, ao menos em sede de cognição 

sumária e não exauriente, a ausência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado. Ademais disso, em face do contexto 

posto, entendo como não demonstrado o preenchimento de qualquer das 

hipóteses previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil, o que 

inviabiliza a concessão da tutela de evidência pleiteada na petição inicial. 

Isto posto, indefiro os pedidos de concessão de tutela de urgência ou 

evidência. Abro vista dos autos ao Requerente para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo legal. Intimem-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 

2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035950-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR GOMES MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036001-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANDIARA DALL ACQUA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035592-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036025-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDINEY DOS SANTOS MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ridalva Reis de Souza (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Novo Paraíso.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036536-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PE DE CEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Adjunto de Empreendedorismo Investimentos da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Superintendente de Programas de Incentivos da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036452-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO OLIVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (IMPETRADO)

 

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, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "...ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada para garantir à Impetrante 

o direito de continuar exercendo o estágio de nível superior na área de 

Administração, no Fórum de Cuiabá, até a data limite de 14.02.2019, 

independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio, ficando 

ressalvado o juízo de conveniência e oportunidade da autoridade coatora 

em prorrogar o contrato por outro motivo, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-na do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). No mais, por se tratar de interesse 

individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo nº. 

006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do MP em manifestar na causa, 

conforme diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, servindo 

este de mandado.".

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 706525 Nr: 579-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE FÁTIMA GUARIENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239540 Nr: 8410-34.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. X. F., MIRIAM CRISTINA DORILEO XAVIER, L. C. X. 

F.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUZA - OAB:3.968/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 460541 Nr: 29806-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GUIA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB: 7355 A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 

12.770, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814303 Nr: 20776-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874990 Nr: 13403-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA TORRES LIMA, NEIRO DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337284 Nr: 8091-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLPHO GALDINO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO 

MARTINS DE SOUZA NETO, BENEDITO JOSÉ DE MAGALHÃES, DOUGLAS 

CARDOSO DE OLIVEIRA, MAURICIO DELLAFINA, ELIANE PEREIRA PIRES, 

JOAO CARLOS LOPES DA SILVA, JOEL EVANGELISTA N. RIBEIRO, 

LEONARDO SAN'TANA DE HOLLANDA, LEONCIO FRANCISCO MIRANDA 

DA SILVA, LUIS CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA DOLORES 

ARAGAO PRIMKA, ORLANDO NORONHA DA LUZ, ROSALVO DA COSTA 

MARQUES, SIDNEY ASSUNÇAO MENDES, SIMONE VIEIRA ORMONDE, 

SONIA AMABILE MORO, ZILDO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243024 Nr: 11503-05.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786893 Nr: 40802-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL S. TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 10.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790034 Nr: 44071-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DELMONDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA 

SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1093777 Nr: 7864-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAZEL VIEIRA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 865319 Nr: 5854-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 5º, 322, §2º e 927, IV do 

CPC/2015 e Súmulas STJ nºs 392 e 399, c/c Arts. 32, 34, 121 do Código 

Tributário Nacional, Arts. 3º, 4º, 15, 46, 189, 290, 208, 210, 211, 220, etc 

do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Comp. nº 043 DE 23/12/1997) 

e Instrução Normativa nº 001/DRI/DCF/SMF/2013, bem como tudo o que 

dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRE 

EXECUTIVIDADE promovida pela INCORPORADORA ITÁLIA LTDA nestes 

autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5854-78/2014 – COD. 865319, 

promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, face à ilegitimidade 

passiva da Excipiente como Executada no processo executivo 

acima.Consequentemente, com fundamento nos Arts. 924 e 925 do 

CPC/2015 (por analogia), JULGO IMPROCEDENTE e DECLARO EXTINTA 

esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5854-78/2014 – COD. 865319, 

promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá em relação à 

Incorporadora Itália Ltda, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face a 

inexistência da dívida da Incorporadora Executada.P. R. I.ISENTO de 

custas processuais, conforme Art. 39 da Lei nº 6380/1980. CONDENO a 

Fazenda Pública Municipal Exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios da Advogada da Incorporadora Executada, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor da causa corrigido, nos termos do Art. 

85 do CPC/2015.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direitofcoa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 349314 Nr: 19514-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA NARDEZ CONFECÇOES LTDA, NAIR 

ANTONIA NARDEZ BRANCO, JULIANO NARDEZ BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA KATHERINE DE 

BRITO CORRÊA - OAB:10.797/MT, TARGUS RIGON WESKA - OAB:7530

 Proc. nº 38/2008 - Código 349314

Execução Fiscal

 Vistos.
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Nos moldes do art. 838, 840 II e 845 §1º, todos do CPC, determino que 

lavre-se o Termo da Penhora do bem imóvel discriminado na matricula n°. 

1.954, com registro no 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT., indicado à penhora às fls. 33-36.

Acerca da formalização da penhora intimem-se os Executados na pessoa 

do advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 

2º, do CPC), bem como o cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

No tocante ao pedido de penhora de valores, ad cautelam intime-se o 

Credor para em dez (10) dias apresentar a CDA atualizada, já que a 

certidão acostada a fl. 40 trata-se de documento estranho aos autos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2017

ADAIR JULIETA DA SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1026121 Nr: 34835-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA 

LTDA, GEORGES MIKHAIL MALOUF, JANE APARECIDA HADDAD MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se de Embargos a Execução Fiscal proposto por Imobiliária e 

Construtora Geórgia Mirela Ltda., pessoa jurídica de direito privado, e 

Georges Mikhail Malouf e Jane Aparecida Haddad Malouf, estes na 

qualidade de sócios- proprietários, em face da Fazenda Pública Estadual – 

MT, em decorrência da execução fiscal em apenso, processo nº 

34834-98/2015 - (Código 1026119), que segundo relatam visando a 

cobrança de R$ 13.777,14 (treze mil cento e setenta e sete reais e 

quatorze centavos), tendo como origem a infração tributária “falta de 

recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares, do 

ICMS garantido integral, devido pela entrada de mercadorias no Estado MT, 

provenientes de outras unidades da federação”, ao qual deu ensejo a 

CDA n.º 20104553.

 Em suas razões os Embargantes alegam preliminares de ilegitimidade 

passiva dos sócios ora Embargantes, prescrição, e em linhas gerais, a 

extinção dos créditos tributários, e por fim, a condenação do Embargado 

nas custas processuais e verbas sucumbenciais.

Os Embargos foram recebidos para discussão com a suspensão da 

execução (fl. 38).

Por sua vez, a Embargada impugnou os Embargos (fls. 44/46) arguindo 

inexistência de ilegitimidade passiva dos sócios e prescrição, após arguiu 

a legalidade da CDA, ao fim, combateu pontualmente os argumentos 

defensivos, reiterando os pedidos descritos na exordial, reconhecendo a 

regularidade do título executivo e julgando totalmente improcedentes os 

Embargos.

Os Embargantes manifestaram acerca da impugnação ofertada (fls. 

48/55).

Instadas as partes litigantes a manifestarem e especificarem as provas 

que pretendem produzir, manifestaram os Embargantes (fl. 58), relatando 

que não tem provas a produzir, restando silente o Embargado (fl. 60).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Ab initio, insta ressaltar, que as questões de fato e de direito sobre as 

quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos 

que instruem a ação de execução fiscal e pelo presente embargos à 

execução. Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente não 

necessitando de audiência de instrução e julgamento, nos termos do § 

único do art. 17, da Lei nº 6.830/80.

Destarte, por não haver provas a ser produzida a demanda está apta para 

o seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ, verbis:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

 “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica 

cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, 

porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, 

REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

 “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514).

Pois bem. Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal declinada a 

competência a esta Unidade Judiciária, oposta com o intento de que seja 

reconhecida a inexistência da infração que originou o débito inscrito na 

CDA n.º 20104553, que deu origem a infração deixou de recolher imposto 

ICMS e, de consequência, suscitou a Execução Fiscal em apenso Código 

1026119.

 Registre-se que a CDA originou do auto de cobrança n.º 38662, tendo 

como infração a falta de recolhimento ICMS garantido integral e/ou 

recolhimento a menor, nos prazos regulamentares do ICMS garantido 

integral, devido pela entrada de mercadorias no Estado de Mato grosso 

provenientes de outras unidades da federação; com enquadramento no 

artigo 17, XI, da Lei 7.098 de 30/12/1998, com penalidade do artigo 45, I, 

“d” da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Em virtude disso, foi constituído o crédito no valor de R$ 13.777,14 (treze 

mil setecentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) auto de 

execução fiscal em apenso (fls. 10/11).

 Neste contexto, é cediço que os embargos à execução é um meio de 

defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum 

vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou 

posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título 

executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva 

desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Por fim, os 

embargos à execução é considerado a única defesa expressamente 

positivada, para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

 “Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a 

contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser 

tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o 

embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o 

credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o 

processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de 

execução, 21 ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

Sobre isso merece destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de 

presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao embargante 

fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo. Não se 

desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se 

impõe.

 A despeito disso, cabe ao executado e não ao exequente afastar a 

presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa 

(art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 

6.830/80).

Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina que “[...] a CDA possui presunção de certeza e 

liquidez, só podendo ser derruída através de prova contundente, o que 

não ocorreu no caso em comento.” (TJSC – Apelação Cível N.° 

2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado em 

27/04/2010).

No caso em apreço verifica-se que o crédito inscrito na dívida ativa 

correspondente a execução fiscal pelo fato de deixar de recolher o 

imposto ICMS, que culminou na aplicação da multa inscrita na CDA n.º 

20104553, ao qual preenche os requisitos exigidos pela legislação 

aplicável à espécie.

 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como é cediço, ao dispor acerca da responsabilidade tributária dos sócios 

e administradores da Pessoa Jurídica devedora, o artigo 135, inciso III, do 

Código Tributário Nacional, estabelece que os "diretores, gerentes ou 

representantes" da empresa inadimplente somente assumem 

responsabilidade pelos débitos tributários nas hipóteses em que se 

constatada, no âmago de seus respectivos expedientes, a prática de 
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excesso de poder ou de infração à lei, sendo certo que o não 

recolhimento de tributo, por si só, não configura a infração legal motivo da 

responsabilidade.

Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática do artigo 

543-C, do Código de Processo Civil de 1973, verbo ad verbum:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO 

DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. 

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA 

SOCIEDADE.1. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no 

sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por 

si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade 

subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para 

tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao 

contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, 

DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 08/08." ( STJ ; REsp 1101728/SP, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 

23/03/2009)

Neste particular, havendo necessidade de se demonstrar a ocorrência 

das causas discriminadas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, 

para a configuração da responsabilidade dos sócios, a jurisprudência 

assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça identifica duas situações 

distintas para a distribuição do ônus de prova: I) a hipótese em que a 

Execução Fiscal foi proposta em face da Pessoa Jurídica, apenas, e o 

Exequente busca o redirecionamento da demanda para o sócio e, de outro 

lado, II) aquela em que o sócio consta, desde o início, como responsável 

pelo débito, na Certidão de Dívida Ativa. No primeiro caso, entende-se que 

cabe à Fazenda Pública exequente provar que o sócio agiu em infração à 

lei ou em excesso de poderes, ao passo em que, na segunda hipótese, tal 

ônus recai sobre o respectivo sócio, por força da presunção relativa de 

liquidez e certeza ostentada pelo Título Executivo do débito tributário, a 

teor do disposto no artigo 204, do Código Tributário Nacional, e no artigo 

3º, da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE 

VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E DE PROVAS. 

SÚMULA 07/STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO 

IMPUGNADO DE MODO ADEQUADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ÓBICE DA 

SÚMULA 283/STF (POR ANALOGIA). EXECUÇÃO FISCAL. 

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. 

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 4. A 

jurisprudência da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, 

se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome 

do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou 

caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, 

ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou 

infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp 1.104.900/ES, 1ª 

Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1º.4.2009 - recurso submetido à 

sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - 

Presidência/STJ), sendo que "a presunção de legitimidade assegurada à 

CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de 

demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, 

demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no 

âmbito dos embargos à execução" (REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - recurso submetido à 

sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - 

Presidência/STJ). 5. Agravo regimental não provido. (STJ - Agravo 

Regimental No Agravo Em Recurso Especial n° 357.288/ES – Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - Julgamento: 03/10/2013 - 

Publicação: 11/10/2013)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. (...) 2. O 

acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no 

sentido de que não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução 

fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe 

ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a 

inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que 

demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos 

Embargos à Execução. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - Agravo 

Regimental No Agravo Em Recurso Especial n° 474.717/MG – Rel. Min. 

Herman Benjamim - Segunda Turma - Julgamento: 22/04/2014 - Publicação: 

18/06/2014). Negritei

No caso em tela, observa-se (fls. 10/11 - em apenso), que os nomes dos 

sócios Embargantes constam na CDA - Certidão de Dívida Ativa, e 

seguindo o entendimento acima exposto, é possível figurarem os sócios 

na execução fiscal em comento.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 

NOME DO SÓCIO CONSTANTE NA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESP 

1.104.900/ES, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento 

do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C do CPC, firmou 

orientação no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a 

pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o 

ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 2. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ - Agravo Regimental no Recurso Especial - Ag 

Rg no REsp 1108031PR 2008/0269966-6 (STJ) - Órgão Julgador: 1ª Turma 

- Relator Ministro Sérgio Kukina - Julgamento: 06/08/2013 - Publicação 

15/08/2013).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DOS RECURSOS 

REPETITIVOS (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 

DATA DO FATO GERADOR. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO 

DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Egrégia Primeira 

Seção, no julgamento do REsp nº 1.104.900/ES, da relatoria da Ministra 

Denise Arruda, publicado no DJe de 1º/4/2009, sob o regime do artigo 

543-C do Código de Processo Civil e da Resolução nº 8/2008 do Superior 

Tribunal de Justiça , ratificou o posicionamento desta Corte Superior de 

Justiça no sentido de que é possível o redirecionamento da execução 

fiscal de maneira a atingir o sócio da empresa executada, desde que o 

seu nome conste da CDA, sendo que, para se eximir da responsabilidade 

tributária, incumbe ao sócio o ônus da prova de que não restou 

caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do 

Código Tributário Nacional. 2. Em havendo redirecionamento da execução 

fiscal, é responsável pelos créditos tributários da empresa o sócio que 

exercia cargo de gestão à época do fato gerador do tributo. 3. A adesão 

ao programa de parcelamento efetuada pelo sócio remanescente da 

empresa em nada ilide a responsabilidade do sócio-gerente à época do 

fato gerador do tributo. 4. Agravo regimental improvido. 

(RESPONSABILIDADE DO SÓCIO STJ - RESP 1104900 - ES 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL STJ - Órgão Julgador: 1ª 

Turma - Relator Ministro Hamilton Carvalhido - Julgamento: 23/03/2010 - 

Publicação 19/04/2010).

 TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE QUE FIGURA NA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CO-RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE. 

DISTINÇÃO ENTRE A RELAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL 

(PRESSUPOSTO PARA AJUIZAR A EXECUÇÃO) E A RELAÇÃO DE 

DIREITO MATERIAL (PRESSUPOSTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA). 1. Não se pode confundir a relação 

processual com a relação de direito material objeto da ação executiva. Os 

requisitos para instalar a relação processual executiva são os previstos 

na lei processual, a saber, o inadimplemento e o título executivo (CPC, 

artigos 580 e 583). Os pressupostos para configuração da 

responsabilidade tributária são os estabelecidos pelo direito material, 

nomeadamente pelo art. 135 do CTN. 2. A indicação, na Certidão de Dívida 

Ativa, do nome do responsável ou do co-responsável (Lei 6.830/80, art. 

2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao indicado a condição de legitimado 

passivo para a relação processual executiva (CPC, art. 568, I), mas não 

confirma, a não ser por presunção relativa (CTN, art. 204), a existência da 

responsabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será decidida pelas 

vias cognitivas próprias, especialmente a dos embargos à execução. 3. É 
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diferente a situação quando o nome do responsável tributário não figura 

na certidão de dívida ativa. Nesses casos, embora configurada a 

legitimidade passiva (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda exeqüente, ao 

promover a ação ou ao requerer o seu redirecionamento, indicar a causa 

do pedido, que há de ser uma das situações, previstas no direito material, 

como configuradoras da responsabilidade subsidiária. 4. No caso, 

havendo indicação dos co-devedores no título executivo (Certidão de 

Dívida Ativa), é viável, contra os sócios, o redirecionamento da execução. 

Precedente: EREsp 702.232-RS, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 

16.09.2005. 5. Recurso especial desprovido. (STJ. REsp 900.371/SP, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgamento em 

20.5.2008, Publicação DJ 02.6.2008 p. 1).

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO 

ADVOGADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL – 

REDIRECIONAMENTO – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE – ART. 

135 DO CTN – CDA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E 

CERTEZA – ÔNUS DA PROVA. 1. O entendimento desta Corte fixou-se no 

sentido de que, mesmo ausente a assinatura do advogado nas razões do 

recurso especial, não resta este prejudicado se tiver sido assinada a 

petição de interposição do referido recurso. 2. A Primeira Seção, no 

julgamento dos EREsp 702232 / RS, de relatoria do Min. Castro Meira, 

assentou entendimento segundo o qual: a) se a execução fiscal foi 

promovida apenas contra a pessoa jurídica e, posteriormente, foi 

redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão de 

Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o sócio agiu com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 

135 do CTN; b) se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa 

jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus probatório de demonstrar 

que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 

135; c) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o 

nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova também compete ao 

sócio, em virtude da presunção juris tantum de liquidez e certeza da 

referida certidão. Senão, vejamos pelo aresto abaixo: 3. Na hipótese dos 

autos, a Certidão de Dívida Ativa incluiu o sócio-gerente como 

co-responsável tributário, cabendo a ele o ônus de provar a ausência dos 

requisitos do art. 135 do CTN. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp nº 856856 / RJ, 2ª Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 

05/06/2007, pág. 311)

Inexistindo o procedimento administrativo em sua integralidade à 

corroborar as alegações dos Embargantes, não há que se considerar ter 

sido o seu direito cerceado, uma vez que, a teor do art. 41 da Lei n. 

6.830/80, é possível ao devedor ter acesso aos autos do processo 

administrativo na repartição competente cabendo a este se entender 

necessário para o exercício de seu direito de defesa, extrair cópias das 

peças que o instruem

Por conseguinte, deveriam os Embargantes ter comprovado que não 

houve responsabilização pelo Fisco à ensejar a inclusão de seus nomes 

junto a CDA e tampouco legitimidade para integrarem o polo passivo da 

demanda, portanto, imperioso faz-se colacionar ainda os seguintes 

julgados do Superior Tribunal de Justiça, acerca do onus probandi, 

imputado à parte embargante face as execuções fiscais:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. 

ÔNUS DA EMBARGANTE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A 

Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo 

ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do 

processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 3. 

"A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de 

documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos 

administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, 

do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si 

mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a 

presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do 

devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011). 4. Agravo 

Interno não provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.580.219 – RS. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN. 18/08/2016)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ART. 535. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 

SÚMULA 284/STF. ARTS. 399, II, DO CPC E 41 DA LEI N. 6.830/80. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 

PEDIDO DE CÓPIAS DE AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 

ÔNUS DO EMBARGANTE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso 

especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma 

genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão 

incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, 

o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Os arts. 399, I, do CPC e 41 da Lei n. 

6.830/80 não foram objeto de análise ou apreciação pelo Tribunal de 

origem, o que revela a ausência de prequestionamento. Incidência dos 

verbetes 282 e 356 da Súmula do STF. 3. O ônus da juntada de processo 

administrativo fiscal é da parte embargante, haja vista a presunção de 

certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por 

prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que 

aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. Precedentes (AgRg no REsp 

1.475.824/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

24/2/2015, DJe 3/3/2015; AgRg no REsp 1.475.824/PR, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015; 

AgRg no Ag 750.388/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

19/4/2007, DJ 14/5/2007, p. 252). 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.523.791 – RS. MINISTRO 

OG FERNANDES. 25/08/2015)

PRESCRIÇÃO

A contagem do prazo prescricional se inicia após o crédito tributário ter 

sido regularmente constituído, nos termos do art. 174, do CTN, o qual 

estabelece, também, que o referido prazo será de 05 (cinco) anos para a 

propositura da ação executiva.

Analisando os autos em apenso, observo que a constituição definitiva do 

crédito se deu em 09/10/2008 (CDA - fl. 10), e a propositura da ação 

executiva foi em 09/06/2010 (fl. 08), bem como a citação da executada foi 

realizada em 09/09/2013 (fl. 33-verso), ao qual não havia transcorrido o 

prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da dívida em comento, 

sendo possível sua cobrança pelo meio judicial ora apresentada.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - 

PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA - ARTIGO 174 DO CTN - 05 

ANOS CONTADOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - DECRETAÇÃO - POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO 

ARTIGO 40, DA LEI 6.830 /80 - PARÁGRAFO 4º - REDAÇÃO DADA PELA 

LEI 11.051 /04 - INAPLICABILIDADE AO CASO POR AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A prescrição do direito de 

cobrança somente é verificada quando transcorrido o lapso temporal 

previsto no artigo 174 do CTN (05 anos), contado entre a data da 

constituição definitiva do crédito tributário e uma causa interruptiva. 

Ocorrendo a citação da empresa executada antes de transcorrido o prazo 

qüinqüenal, não há se falar em prescrição do direito de ação para a 

cobrança do crédito tributário. A prescrição intercorrente somente é 

verificada na hipótese de restar paralisado o feito, por mais de 05 (cinco) 

anos, em decorrência da inércia do exeqüente em proceder às medidas 

necessárias à obtenção de êxito no processo executivo. A aplicação do 

disposto no artigo 40 e parágrafos, da Lei 6.830 /80, especialmente o § 4º, 

acrescentado pela Lei n. 11.051 /04 (de efeito imediato), que permite a 

decretação de ofício da prescrição intercorrente, apenas é possível 

quando preenchidos os requisitos legais, dentre eles o arquivamento 

provisório e a oitiva prévia da Fazenda Pública. O reconhecimento de 

ofício da prescrição consoante disposto no artigo 219, § 5º, do CPC, como 

norma processual geral não afasta a aplicação das disposições da Lei de 

Execução Fiscal, por ser especial. (TJ/MG - 100799601637010011 - MG - 

Julgamento: 26/01/2010 - Publicação: 24/02/2010).

 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENÇA DE ICMS. 

IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO. 1. A constituição 

definitiva do crédito tributário (sujeita à decadência) inicia o decurso do 

prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de 

cobrança judicial do crédito tributário. 2. É assente na jurisprudência do 

STJ que, nos casos em que o Fisco constitui o crédito tributário, mediante 

lançamento (seja de modo originário, seja em caráter substitutivo), 

inexistindo quaisquer causas de suspensão da exigibilidade ou de 

interrupção da prescrição, o prazo prescricional conta-se da data em que 

o contribuinte for regularmente notificado do lançamento tributário (artigos 

145 e 174, ambos do CTN). (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no RECURSO ESPECIAL Nº 1.168.514 - SP - 2009/0233823-0 - RELATOR : 
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MINISTRO BENEDITO GONÇALVES - Data do Julgamento: 02/06/2011 - 

DJe: 08/06/2011). Negritei

Inacolho as preliminares suscitadas.

Pois bem, da análise da CDA que instrui a Ação de Execução Fiscal em 

apenso (Código 1026119) verifico que consta como infração falta de 

recolhimento ICMS garantido integral que consta na descrição do crédito 

originário no valor de R$ 13.777,14 (treze mil setecentos e setenta e sete 

reais e quatorze centavos).

Nesta toada, para haver a execução é necessário primeiro, que exista 

título executivo (CPC, artigo 778, caput ), e depois que esse título 

corresponda a uma obrigação líquida, certa e exigível (CPC, artigo 783, 

caput ).

O título executivo que lastreia a execução fiscal é a certidão de dívida 

ativa cuja existência encontra-se previsão no artigo 3º, da LEF , sendo 

que os requisitos da CDA estão elencados no artigo 202, do CTN e no 

artigo 2º, §5º e §6º da Lei 6.830/60.

Pois bem, o artigo 202, II do CTN assim dispõe:

 Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

Já o artigo 2º, §6º da LEF (6830/80) assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com 

as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo 

de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Portanto, para que haja execução é necessária a existência de um título 

executivo, o qual deverá ser líquido, certo e exigível, sendo que a CDA 

que instrui o feito executório preenche os requisitos, não há, pois, que se 

falar em nulidade da CDA.

DISPOSITIVO

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com 

resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução 

Fiscal proposta por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA 

LTDA., GEORGES MIKHAIL MALOUF e JANE APARECIDA HADDAD 

MALOUF, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do 

NCPC.

CONDENO solidariamente os Embargantes no pagamento da verba 

honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a 

causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do 

NCPC.

Custas Processuais pagas na inicial.

Traslade-se cópia deste decisum para os autos da execução fiscal em 

apenso (código 1026119). Preclusas as vias recursais desapense os 

autos e arquive-se este feito, observando as formalidades devidas.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 

3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925450 Nr: 46789-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 5º, 322, §2º e 927, IV do 

CPC/2015 e Súmulas STJ nºs 392 e 399, c/c Arts. 32, 34, 121 do Código 

Tributário Nacional, Arts. 3º, 4º, 15, 46, 189, 290, 208, 210, 211, 220, etc 

do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Comp. nº 043 DE 23/12/1997) 

e Instrução Normativa nº 001/DRI/DCF/SMF/2013, bem como tudo o que 

dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRE 

EXECUTIVIDADE promovida pela INCORPORADORA ITÁLIA LTDA nestes 

autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 46789-63/2014 – COD. 925450, 

promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, face à ilegitimidade 

passiva da Excipiente como Executada no processo executivo 

acima.Consequentemente, com fundamento nos Arts. 924 e 925 do 

CPC/2015 (por analogia), JULGO IMPROCEDENTE e DECLARO EXTINTA 

esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 46789-63/2014 – COD. 925450, 

promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá em relação à 

Incorporadora Itália Ltda, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face a 

inexistência da dívida da Incorporadora Executada.P. R. I.ISENTO de 

custas processuais, conforme Art. 39 da Lei nº 6380/1980. CONDENO a 

Fazenda Pública Municipal Exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios da Advogada da Incorporadora Executada, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor da causa corrigido, nos termos do Art. 

85 do CPC/2015..FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direitofcoa

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37605 Nr: 3668-51.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY SANCHEZ LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO 

TÉCNICO DO CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS - THAIS ELIZA DE 

SOUZA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS VIANA FRAIBERG - 

OAB:19833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, DEFIRO a liminar para determinar a suspensão da notificação 

n. 303/2017, de modo que o impetrante possa solicitar a carta de liberação 

e de mudança para o seu imóvel.RETIFIQUE-SE a capa dos autos, bem 

como os demais registros para constar a correta autoridade coatora 

apontada na inicial.EXPEÇA-SE mandado de intimação para cumprimento 

da liminar deferida.NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7º, 

inciso I, Lei n. 12.016/09).Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, 

para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (arts. 1º, §º 

c/c art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).Decorrido o prazo retro, abra-se vista 

ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e, a seguir, concluso para 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9497 Nr: 717-65.2009.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Aparecido Gaiotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Ronaldo Pedro Szezupior dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos César Mamus - 

OAB:11.555/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito (art. 523, do CPC), sob pena de multa de 10% 

sobre o referido valor, já requerida pela parte credora.

2. Não sendo paga a dívida no prazo legal, determino a penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem à liquidação do débito ou o 

arresto de tais bens, caso ocorra a hipótese do artigo 830, do CPC, 

observado ainda o disposto no §1º, do referido artigo.

3. Decorrido o prazo do item 1 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Cuiabá, 25 de setembro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37641 Nr: 3687-57.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado para autorizar o caucionamento 

do débito fiscal por meio de depósito judicial em dinheiro, no valor de R$ R$ 

96.086,11 (noventa e seis mil e oitenta e seis reais e onze centavos), que 

deverá ser feito na conta única do Poder Judiciário.Com o depósito, 

DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do protesto n. 5120169 

(fl. 16) da Certidão de Dívida Ativa n. 2017172751, que teve origem do 

auto de infração n. 118591. Em consequência, determino a suspensão de 

qualquer cobrança relativa a essa penalidade, bem como determino que o 

requerido que se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, até julgamento final da presente 

ação.Expeça-se ofício ao Cartório do 4º Ofício da Comarca de Cuiabá 

(MT), para que suspenda o protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 

2017172751, até julgamento de mérito da presente ação.Cite-se o ESTADO 

DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 335 do Código de 

Processo Civil.Deixo de designar audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, 

que não admitem autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37691 Nr: 3724-84.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMERCIO INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Muncipal de Meio Ambiente e 

Desen. Urb. Da Prefeita Muncipal de Cuiab, PROCURADOR FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Alaertes Techi - OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 487, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.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, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 384859 Nr: 26897-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROBERT DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. Gustavo Farias Saber, 

OAB/MT 15.959, defensor do acusado que foi redesignado o dia 21 de 

março de 2018 as 13H30MIN, para a realização do julgamento do acusado 

pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 468910 Nr: 8818-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ARANTES BRASQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22.849/O

 Intime-se a Defesa para se manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 144872 Nr: 11416-41.2009.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos à Defesa do penitente para se manifestar do 

cálculo de pena e do parecer ministerial de fls. 410/411.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390611 Nr: 19689-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALMEIDA MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 454

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 373327 Nr: 14394-15.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 205

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 354902 Nr: 16629-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO NASCIMENTO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 282

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 114563 Nr: 1148-59.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIAS DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELIANA MARTINS DE 

AQUINO - OAB:6947

 Vistos etc,

Tendo em vista que o memorial de pena de fls. 827, foi devidamente 

homologado às fls. 826, deixo de proceder à nova análise do pedido 

defensivo.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais, embora 

passível de análise perante o Juízo da Execução, a documentação 

colacionada ao feito não é habil a tal solicitação.

Assim, deixo de acolher os pedidos formulados pela defesa.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 383077 Nr: 24978-44.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DE MORAES DE SOUZA, IGOR 

PAULO RODRIGUES DA SILVA, FÁBIO SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HEMERSON CEDSAR 

DESZCZYNSKI - OAB:116988, MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU P/ CONSTITUIR NOVO ADVOGADO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Fábio Santos Rodrigues, Cpf: 96139315115, Rg: 

159.432-0-8 SSP MT Filiação: Honorato Rodrigues Filho e Auzenita Ferreira 

dos Santos, data de nascimento: 09/05/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), autônomo/motorista, Endereço: Rua Primaveras, Nº 

510, Bairro: Canjica, Cidade: Cuiabá-MT.

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 471108 Nr: 11008-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA 

- OAB:17953-B/MT, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8125/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 402 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. ISAQUE ROCHA NUNES. OAB/MT: 8125

DR. EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA. OAB/MT: 17953-B

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

no 402 do CPP, em conformidade com Lei 11.719/2008 de 20/06/2008, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição. Fls. 570/581: Manifestem-se as 

partes. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 469030 Nr: 8927-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS, ÉDER 

DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Éder de Souza Santos, Rg: 1286010-7 SSP MT Filiação: 

Pedro Rocha dos Santos e Luzinete Ramos de Souza, data de nascimento: 

02/07/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pintor, 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Bairro: Altos 

da Gloria, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 157, § 2°, inciso I e II do Código 

Penal Brasileiro, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, 

devendo o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), 

na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo 

o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 469030 Nr: 8927-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDSM, ÉDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO RÉU

Prazo:05

Intimando:Réu(s): Éder de Souza Santos, Rg: 1286010-7 SSP MT Filiação: 

Pedro Rocha dos Santos e Luzinete Ramos de Souza, data de nascimento: 

02/07/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pintor, 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Bairro: Altos 

da Gloria, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 157, § 2°, inciso I e II do Código 

Penal Brasileiro, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, 

devendo o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), 

na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo 

o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis
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 Cod. Proc.: 490193 Nr: 29623-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR FELIPE SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO. OAB/MT: 490193

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

10/01/2018, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Diante das informações contidas às fls. 

207/208, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/01/2018, às 14hrs, oportunidade que serão ouvidas 02 testemunhas 

comuns e realizado o interrogatório do réu. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 496493 Nr: 35681-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DA SILVA PAULA, LUCAS DA SILVA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 DELIBERAÇÕES

Pela MM(ª) Juíza foi deliberado:

 Vistos etc., 1 – Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar sobre o 

requerimento formulado pela defesa do réu Deivid da Silva Paula, 

conforme a ocorrência 6.

 2 – Para audiência em continuação, designo o dia 29/01/2018 ás 

14h00min., para as oitivas de 03 testemunhas comuns e o interrogatório 

dos réus Deivid da Silva Paula e Lucas da Silva Nascimento. Saem os 

presentes devidamente intimados. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Patrick L. Sampaio(_______), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Marcemila Mello Reis Penner

Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428511 Nr: 3961-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES VIEIRA DOS SANTOS, ALISSON 

ALVES DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONES VIEIRA DOS SANTOS, Filiação: 

Lindalva Vieira dos Santos, data de nascimento: 22/07/1984, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, casado(a), pintor de parede, Telefone 

65-9212-5562. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR o réu JONES VIEIRA DOS SANTOS nas sanções 

descritas no art. 157, §2º, II, c.c art. 65, III, d, ambos do Código Penal e 

CONDENAR o réu ALISSON ALVES DAMACENO, nas sanções descritas 

no art. 157, §2º, II, c.c art. 29, §1º, ambos do Código Penal.4. 

Dosimetria:4.1. Do réu JONES VIEIRA DOS SANTOSA pena prevista para o 

crime de roubo é de reclusão de quatro a dez anos e multa. É elevada 

conforme o estabelecido no parágrafo segundo do art. 157, do Código 

Penal.a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, 

sendo a conduta do réu normal à espécie. Não há registro de reincidência. 

Não há elementos para se aferir a sua conduta social. O motivo do crime já 

é punido pelo próprio tipo penal. As consequências extrapenais não foram 

graves, porquanto a res furtiva tenha sido restituída logo após a 

subtração.Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão 10 

(dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presente a atenuante da 

confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. 

No entanto, inviável a redução da pena por já ter sido esta fixada no 

mínimo legal (Súmula 231 do STJ).Inexistem circunstâncias agravantes a 

serem consideradas.c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no 

artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena 

imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.d) 

Pena Definitiva.TORNO DEFINITIVA a pena do réu JONES VIEIRA DOS 

SANTOS em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 

13 (TREZE) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente.e) Do Regime de Cumprimento da Pena:O regime de 

cumprimento da pena será regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.4.2. Do réu ALISSON ALVES DAMACENOA pena 

prevista para o crime de roubo é de reclusão de quatro a dez anos e 

multa. É elevada conforme o estabelecido no parágrafo segundo do art. 

157, do Código Penal.a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta do réu normal à espécie. Não há registro de 

reincidência. Não há elementos para se aferir a sua conduta social. O 

motivo do crime já é punido pelo próprio tipo penal. As consequências 

extrapenais não foram graves, porquanto a res furtiva tenha sido 

restituída logo após a subtração.Portanto, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal: 04 (quatro) 

anos de reclusão 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.c) 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Verifico a presença das 

causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, inciso II, do 

Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), 

resultando nesta segunda fase, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.Considerando o 

reconhecimento de participação distinta e de menor importância na prática 

criminosa por parte do réu no sucesso da empreitada, diminuo a pena em 

um terço, encontrando o total de 03 (três) anos, 06 (seis) e 20 (vinte) dias 

de reclusão e 08 (oito) dias-multa.d) Pena Definitiva.TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu ALISSON ALVES DAMACENO, em 03 (TRÊS) ANOS, 06 

(SEIS) E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA, 

fixando o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente.e) Do 

Regime de Cumprimento da Pena:O regime de cumprimento da pena será 

regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.5. 

Deliberações Finais:Incabível a substituição das penas por se tratar de 

crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa.Declaro o 

perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme 

previsto na CNGC, destinando-se os valores obtidos à vítima. Submeto à 

Vara de Execução a detração dos dias de prisão cautelar dos réus. Isento 

os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais.Comunique-se a vítima da presente condenação. Com o 

trânsito em julgado, expeçam-se guias para a execução da pena, 

instruindo-as conforme dispõe a CNGC. Após, comuniquem-se as 

condenações via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2017.LÍDO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carolina Aparecida 

Ribeiro, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 475398 Nr: 15307-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MUNIZ BARBOSA, JENNIFER VITORIA 

MUNIZ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Intimar a defesa da Ré Jennifer para, no prazo legal, apresentar Resposta 

à Acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 91918 Nr: 5106-19.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDC, EFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351, GESSICA DE 

ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673/O, WELBER COSTA BAIMA - OAB:

 Intimar o(a) advogado(a) para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

restituir os autos em Secretaria, sob pena de busca e apreensão, sem 

prejuízo de adoção das medidas legais cabíveis, haja vista ter extrapolado 

o prazo da carga.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 331368 Nr: 11719-50.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FRANCISCO INACIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA, 

ELESSANDRO DIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, pela ausência do promotor de justiça 

conforme justificação juntada nos autos.

II – Designo audiência para o dia 27.03.2018 às 15h00min.

III – Requisitem-se as testemunhas policiais.

IV – Saem os presentes intimados.

V - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 333114 Nr: 13637-89.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE VALBER ALVES DE MACEDO NUNES 

SILVA, JOÃO QUINTINO DA SILVA, MARCOS APARECIDO NEVES 

CONCEIÇÃO, CARLOS APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDRÉ VALBER 

ALVES DE MACEDO NUNES SILVA, JOÃO QUINTINO DA SILVA, MARCOS 

APARECIDO NEVES CONCEIÇÃO e CARLOS APARECIDO DE SOUZA, 

qualificados nos autos, relativamente aos fatos descritos na denúncia 

destes autos, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, 

inciso V, c.c. art. 61 do Código de Processo Penal.Na hipótese de haver 

apreensões, cumpram-se os itens 1478 e 1479, da CNGC, restituindo as 

de origem lícita, comprovada a propriedade.P. R. I.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2017.Lídio 

Modesto da Silva Filho Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424202 Nr: 29957-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL VIEIRA DE ARRUDA, WELISSON 

FERREIRA DA SILVA BRITO, DOUGLAS SEBASTIÃO COSTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO, 

Rg: 21037900, Filiação: Francineia Ferreira da Costa e Ronaldo da Silva 

Brito, data de nascimento: 02/08/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Telefone 65-9228-9747. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR:- 

RONIEL VIEIRA DE ARRUDA e DOUGLAS SEBASTIÃO COSTA DOS REIS, 

pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, c.c art. 65, inc. I e III, 

alínea “d”, ambos do Código Penal.- WELISSON FERREIRA DA SILVA 

BRITO pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, 

c.c art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do Código Penal.Passo, 

consequentemente, à dosimetria da pena. 4. Dosimetria:4.1. Réu RONIEL 

FERREIRA DA SILVA BRITO.A culpabilidade é comum à espécie. Não há 

nos autos registros de condenação criminal, sendo o acusado 

tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir a conduta social e 

a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este 

tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O 

comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.Posto isso, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes a 

serem apreciadas.Presente as circunstâncias atenuantes da maioridade 

relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, alínea “d”, ambos do 

Código Penal), as quais deixo de valorar em razão de a pena base já ter 

sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Inexistem causas de diminuição da pena.Presente a 

causa majorante descrita no inciso II do § 2º, do art. 157, do CP, pelo o 

concurso de agentes. Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ , 

elevo a pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando 

ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 

(treze) dias-multa.TORNO DEFINITIVA a pena do réu RONIEL FERREIRA DA 

SILVA BRITO, qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o 

patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o 

SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Descabe 

qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime 

ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).4.2. Réu 

DOUGLAS SEBASTIÃO COSTA DOS REIS.A culpabilidade é comum à 
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espécie. Não há nos autos registros de condenação criminal, sendo o 

acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir a 

conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da 

normalidade para este tipo de crime. As consequências do crime não 

foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o 

resultado.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem apreciadas.Presente as 

circunstâncias atenuantes da maioridade relativa e da confissão 

espontânea (art. 65, I e III, alínea “d”, ambos do Código Penal), as quais 

deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo 

legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de diminuição da pena.Presente a causa majorante 

descrita no inciso II do § 2º, do art. 157, do CP, pelo o concurso de 

agentes. Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ , elevo a pena 

aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.TORNO DEFINITIVA a pena do réu DOUGLAS SEBASTIÃO 

COSTA DOS REIS, qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o 

patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o 

SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Descabe 

qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime 

ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).4.3. Réu 

WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO.A culpabilidade é comum à 

espécie. Não há nos autos registros de condenação criminal, sendo o 

acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir a 

conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da 

normalidade para este tipo de crime. As consequências do crime não 

foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o 

resultado.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem apreciadas.Presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, ambos do 

Código Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido 

fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Inexistem causas de diminuição da pena.Presente a 

causa majorante descrita no inciso II do § 2º, do art. 157, do CP, pelo o 

concurso de agentes. Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ , 

elevo a pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando 

ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 

(treze) dias-multa.TORNO DEFINITIVA a pena do réu WELISSON FERREIRA 

DA SILVA BRITO, qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o 

patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o 

SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Descabe 

qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime 

ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).5. 

Objetos apreendidos:Com relação aos objetos apreendidos e 

encaminhados à este Juízo (fls. 69/71) DECLARO o perdimento dos bens 

uma vez que não foram reclamados. Se as apreensões se referirem a 

objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e em se 

tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao leilão 

ou doação, conforme cada caso, tudo conforme previsto na 

CNGC.Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 206, 

determinou a alienação das motocicletas apreendidas nos autos, após a 

intimação por edital de possíveis interessados. A ordem foi cumprida em 

sua totalidade (fls. 207/208).Verifica-se que as referidas motocicletas 

apreendidas foram à leilão e arrematadas sendo a Motocicleta Honda CG 

150 Titan ES, placa KAA-9586, pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais) 

ea Motocicleta Honda XR 250 Tornado, placa JYZ-0477, pelo valor de R$ 

1.800,00 (dois mil reais), conforme se vê às fls. 211/217.Nesta data, em 

consulta realizada ao site do DETRAN/MT, constato que os possíveis 

proprietários das referidas motocicletas são Renato Santana dos Santos e 

Jean Ricardo Duran, conforme extrato dos referidos veículos, os quais 

anexo à presente decisão.Sendo assim, oficie-se ao DETRAN/MT 

requerendo os dados cadastrais dos referidos proprietários Renato 

Santana dos Santos e Jean Ricardo Duran, a fim de localizar seus 

endereços para intimação dos mesmos.Com a resposta, se apresentado 

os endereços, intimem-se Renato Santana dos Santos e Jean Ricardo 

Duran, por mandado. Em não encontrados no endereço declinado ou não 

indicado pelo DETRAN/MT, intimem-se por edital, devido à impossibilidade 

de localização de seus endereços para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem documentação que comprove de fato serem proprietários dos 

veículos para posterior restituição dos valores arrematados.Extrapolado o 

prazo sem qualquer manifestação, com fundamento no § 2º do art. 89, da 

Lei 9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO DE FIANÇA depositada nos autos, 

com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, para posterior destinação, na 

forma da Resolução n. 154/2012 do CNJ.Em relação aos documentos 

pessoais apreendidos nos autos, desde já autorizo a entrega, mediante 

lavratura de termo próprio e cópia juntada nos autos, nos termos doa 

CNGC no Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos 

Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo 

destinatário os documentos pessoais apreendidos que não forem objetos 

do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá 

restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de requerimento”.6. 

Deliberações finais:a) Isento os acusados do pagamento das custas e 

despesas processuais.b) Expeça-se a guia de execução provisória, 

conforme dispõe a CNGC em seu CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL, Seção 

29 – Execução Provisória da Pena, Art. 1.573, parágrafo único:“Art. 1.573. 

Tendo em vista o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 

5.°, LVII, da CF, a execução só poderá ser promovida se for para 

beneficiar o réu. Parágrafo único. Havendo trânsito em julgado para a 

acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, 

mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de execução provisória, 

procedendo-se na forma desta Seção”.c) Com o trânsito em julgado, 

expeçam-se guias para a execução da pena.d) Após, comuniquem-se as 

condenações via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2017.Lídio Modesto da Silva Filho Juiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carolina Aparecida 

Ribeiro, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 345985 Nr: 6471-69.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DIAS DE JESUS, PAULO CÉSAR ALVES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, pela ausência do promotor de justiça 

conforme justificação juntada nos autos.

II – Designo audiência par ao dia 16.03.2018 às 15h00min.

III – Remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste em 

relação à testemunha Jaqueline Amaro.

IV – Requisitem-se as testemunhas policiais.

V – Saem os presentes intimados.

VI – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 362099 Nr: 1232-50.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, pela ausência do promotor de justiça 

conforme justificação juntada nos autos.

II – Designo audiência par ao dia 16.03.2018 às 16h00min.

III – Remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste em 

relação a testemunha Andreia da Luz.

 IV – Requisitem-se as testemunhas policiais.

 V - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS.

Advogado de defesa

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 497604 Nr: 36731-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA 

FARIA, RONNY EDUARDO RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 Vistos etc.(...)Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO AS 

PRISÕES PREVENTIVAS dos acusados JEFERSON APARECIDO CORREIA 

DA COSTA FARIA e RONNY EDUARDO RIBEIRO DA CRUZ, mediante o 

cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO 

CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença;II –Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma 

forma o número de telefone para contato, comunicando-se o juízo 

qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, de comprovante de endereço atualizado;IV - Proibição de 

manter contato com a(s) vítima(s), mantendo, ainda, uma distância mínima 

de 1.000 (mil) metros;V – Recolhimento de forma integral em seu próprio 

domicilio nos dias de folga (sábados, domingos e feriados, durante o dia e 

durante a noite), além do recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período 

das 20hrs da noite até as 06hrs da manhã, salvo comprovada existência 

de ocupação lícita que o force a permanecer nas dependências do local 

onde exerce seu trabalho; V – Monitoração eletrônica (não poderá retirar 

ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos 

os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação 

do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a 

tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; 

deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de 

descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo 

competente;Expeça-se os competentes ALVARÁS DE SOLTURA se por 

outro motivo não estiverem presos, consignando as advertências legais.

(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 312651 Nr: 11106-64.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA, 

MICHAEL SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB/MS 5896 

PARA APRESENTAR O ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU ELIVALVER 

CAMARGO DE OLIVEIRA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 504358 Nr: 43396-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA MENDES PEREIRA DE SOUZA, 

VANUSA MENDES PEREIRA, MARCIO FERNANDES MAGALHÃES, 

BENEDITO DE ALMEIDA SILVA, JAIR GOMES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS CRISTINA FREITAS E 

SILVA - OAB:23.396

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA da acusada NAYARA MENDES PEREIRA DE SOUZA, 

mediante o cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO 

ARTIGO 319 DO CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja 

necessidade de sua presença;II –Manter o comprovante de residência 

atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, 

comunicando-se o juízo qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço 

atualizado;IV - Proibição de manter contato com a(s) vítima(s), mantendo, 

ainda, uma distância mínima de 1.000 (mil) metros;V – Recolhimento de 

forma integral em seu próprio domicilio nos dias de folga (sábados, 

domingos e feriados, durante o dia e durante a noite), além do 

recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período das 20hrs da noite até as 

06hrs da manhã, salvo comprovada existência de ocupação lícita que o 

force a permanecer nas dependências do local onde exerce seu trabalho; 

V – Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar que alguém retire 

a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas 

consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo 

queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um 

dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não 

o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento 

deverá comunicar ao Juízo competente;Expeça-se o competente ALVARÁ 

DE SOLTURA se por outro motivo não estiver presa, consignando as 

advertências legais.NO ATO DO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE 

SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO PELO ACUSADO O ENDEREÇO EM 

QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS A SAÍDA DA PRISÃO, COM A 

ADVERTÊNCIA DE QUE NÃO SENDO ENCONTRADA NO LOGRADOURO 

DECLINADO, SERÁ DECLARADA REVÉL.Advirta a acusada que o 

descumprimento das citadas medidas poderá culminar na aplicação de 

outras medidas cautelares mais gravosas ou até na decretação da prisão 

preventiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 501189 Nr: 40189-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXLLEM JESUS DA SILVA SANTOS, 

ALEXANDRE SANTOS RODRIGUES, CHRISTIAN FERNANDO MARQUES 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESIEL DE OLIVEIRA - 

OAB:21.898/O - MT, Márcio Souza Santana - OAB:23776/0

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO AS PRISÕES 

PREVENTIVAS dos acusados CHRISTIAN FERNANDO MARQUES ALVES e 

EXLLEM JESUS DA SILVA SANTOS, mediante o cumprimento das 

MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP:I – 

Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença;II 

–Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o 

número de telefone para contato, comunicando-se o juízo qualquer 

alteração ou mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, de comprovante de endereço atualizado;IV - Proibição de manter 

contato com a(s) vítima(s), mantendo, ainda, uma distância mínima de 

1.000 (mil) metros;V – Recolhimento de forma integral em seu próprio 

domicilio nos dias de folga (sábados, domingos e feriados, durante o dia e 

durante a noite), além do recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período 

das 20hrs da noite até as 06hrs da manhã, salvo comprovada existência 

de ocupação lícita que o force a permanecer nas dependências do local 
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onde exerce seu trabalho; Expeça-se os competentes ALVARÁS DE 

SOLTURA se por outro motivo não estiverem presos, consignando as 

advertências legais.NO ATO DO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE 

SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO PELOS ACUSADOS O ENDEREÇO 

EM QUE PODERÃO SER LOCALIZADOS APÓS A SAÍDA DA PRISÃO, COM 

A ADVERTÊNCIA DE QUE NÃO SENDO ENCONTRADOS NO 

LOGRADOURO DECLINADO, SERÃO DECLARADOS REVÉIS.Advirta os 

acusados que o descumprimento das citadas medidas poderá culminar na 

aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas ou até na 

decretação da prisão preventiva.(...)Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 479040 Nr: 18848-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES, 

FAGNER ANDRADE MARQUES, ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, WESLEY 

ROBERT AMORIM - OAB:6610

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESUGNADA PARA O DIA 05 DE MARÇO DO 2018, AS 14 

HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE CUIABÁ-MT.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 495824 Nr: 35073-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JWEDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEIRO HERNANDES - 

OAB:19124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incidentes e Proced. Criminais n°. 35073-31.2017.811.0042

Vistos etc.

Jonathan Willian Evangelista de Lara, através de advogado constituído 

formulou reconsideração do Pedido de Restituição.

Ressalta que é proprietário dos seguintes objetos: 01relógio de pulso 

marca Michael Kors; 01 corrente com pingente de cor dourada e 01 

motocicleta Honda/Titan, placa QBJ-7477, cor preta com chave e CRLV, 

conforme listados à fl. 29, apreendidos nos autos em apenso.

O representante do Ministério Público manifestou-se em parte pelo 

indeferimento (fl. 22).

É o breve relato.

 Decido.

Verifico que os objetos a que se requer a restituição, qual sejam: a 

corrente com pingente de cor dourada, o relógio da marca Michael Kors e 

a motocicleta Honda/Titan, placa QBJ-7477, cor preta, com chave e CRLV, 

se encontram apreendidos nos autos principais à fl. 29.

Observo que o requerente juntou documentos às fls. 21, contudo, estes 

não comprovam que os referidos objetos pertencem ao requerente.

 Ademais, com relação a motocicleta Honda/Titan, verifico que está se 

encontra alienada fiduciariamente em favor do Banco Panamericano S/A, 

razão pela qual, por hora, deixo de analisar o pedido quanto a motocicleta.

Posto isto e com base na fundamentação acima, indefiro em parte o pedido 

de restituição, do relógio marca Michael Kors e da corrente com pingente 

de cor dourada, o que faço com fulcro assente no artigo 120, caput, do 

Código de Processo Penal.

Oficie-se à instituição financeira Banco Panamericano, para no prazo de 

48 horas informar a este juízo, se há oposição quanto a restituição da 

motocicleta Honda/Titan, placa QBJ-7477.

Após a juntada da resposta, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2017.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juiz de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 374315 Nr: 15503-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDO RODRIGUES CARDOSO, EWERTON 

MARCOS QUIRINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DR PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS 

OAB/MT 13.025 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 

08 DE MARÇO DE 2018 ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 439194 Nr: 15698-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX VITOR MAGALHÃES DA COSTA 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:12934

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO MAX VITOR MAGALHÃES DA 

COSTA PINHEIRO, PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 82036 Nr: 2980-98.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES FERREIRA - 

OAB:12.540, Noeli Dall'agnol - OAB:8751

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 359471 Nr: 22012-45.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO GOMES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO PARA APRESENTAR AS 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341087 Nr: 844-84.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA CAVALCANTE, 

MARCELO ANTONIO MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON PEREIRA CAVALCANTE, 

Cpf: 92534201115, Rg: 3932818, Filiação: Joanita Pereira da Silva 

Cavalcante e Otavio de Holanda Cavalcante, data de nascimento: 

30/01/1981, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, convivente, Telefone 

62-3281-3424. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA PARA 

CONSTITUIR DEFENSOR NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

ADVERTINDO-O QUE NÃO O FAZENDO OS AUTOS SEGUIRÃO COM 

VISTA À DEFENSORIA PÚBLICA.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4°, INCISOS 

II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

Despacho/Decisão: "(...)Diante o teor da Certidão de fls. 272, verso, dos 

autos, expeça-se edital com prazo 15 dias notificando o acusado 

Anderson Pereira Cavalcante para que constitua novo defensor, no prazo 

de cinco dias, advertindo-o, que em não fazendo no prazo gizado, os 

autos seguirão com vista a Defensoria Pública(...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321395 Nr: 402-55.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON JOSÉ DA SILVA, OSEIAS 

DORGIVAL DIOGENES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSEIAS DORGIVAL DIOGENES DE 

BARROS, Cpf: 68868596172, Rg: 1000300, Filiação: Emidio Diogenes de 

Barros e Terezinha de Barros, data de nascimento: 09/05/1979, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), autônomo, Telefone 

9601-4343. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 05/08, dos autos para 

condenar o réu Oséias Dorgival Diógenes de Barros, já qualificado no 

processo, nas penas art. 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 65, inciso III, alínea 

d, ambos do Código Penal. Assim, diante da causa especial de aumento de 

pena prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal, acrescento 

à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para CINCO ANOS E 

QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o 

dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal 

e diante da primariedade técnica do Réu, determino o regime semiaberto 

para o início do cumprimento da pena(...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317848 Nr: 17124-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN JONATHAN DELGADO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUAN JONATHAN DELGADO CAMPOS, 

Rg: 21125236, Filiação: Auremar Alfredo de Campos e Eliane Aparecida 

Delgado, data de nascimento: 19/08/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), pedreiro, Telefone 9219-2462. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 157, INCISO I E II 

DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Diante manifestação ministerial às fls. 37, dos presentes autos, 

determino a citação do acusado Luan Jonathan Delgado Campos via edital, 

notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 7 

de dezembro de 2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 409713 Nr: 14387-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/MT

 "(...)Dessa forma, determino o douto advogado Luciano Augusto Neves, 

para que comprove que notificou o mandante da renúncia nos termos do 

art. 112 do CPC c/c § 3º do art. 5º da Lei n. 8.906/94 (EOAB), advertindo-o 

que, não o fazendo e não apresentando qualquer justificativa, poderá ser 

aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, além de ser comunicado a 

OAB para as sanções administrativas cabíveis(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 462959 Nr: 38141-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES DE MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielle terçariol marques 

dos reis - OAB:22813/O, RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - 

OAB:17.895-MS

 Impulsiono estes autos para abrir vistas a(os) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 477812 Nr: 17675-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA GOMES GORGET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 (...) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

a acusada IVANA GOMES GORGET, brasileira, divorciada, cozinheira, 

natural de Cuiabá/MT, nascida em 14/08/1964, filha de Ivo Gorget e Darcy 

Nunes Brekenfelds, residente à Rua Santa Luzia, número 802, bairro São 

Mateus, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 471463 Nr: 11381-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FERREIRA MARTINS, CINEILTON 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 (...) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e ABSOLVO os 

réus CINEILTON MENDES DA SILVA, solteiro, eletricista, natural de Alto 

Araguaia/MT, nascido em 05/12/1985, filho de Oildo Rodrigues da Silva e 

Fatima Mendes da Silva, residente à Rua 2, Número 35, Bairro Jardim Ana 

Clara II, em Rondonópolis/MT, e JEFFERSON FERREIRA MARTINS, solteiro, 

natural de Rondonópolis/MT, nascido em 20/07/1991, filho de Leonidas da 

Silva Martins e Sirlene Ferreira Soares, residente à Rua I, Casa 06, Bairro 

Jardim Ana Clara, em Rondonópolis/MT, das penas do art. 33, caput, c/c 

art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.Por fim, considerando que 

o acusado JEFFERSON FERREIRA MARTINS foi absolvido, REVOGO as 

condições impostas na audiência de custódia à fl. 92/92v, para, inclusive, 

proceder-se a retirada de sua tornozeleira eletrônica. Oficie-se à Central 

de Monitoramento quanto ao teor desta decisão.Ademais, expeça-se o 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do denunciado CINEILTON MENDES DA 

SILVA, salvo se por outro motivo não tiver que permanecer recluso. (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326523 Nr: 6199-12.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIEL ALVES CORDEIRO, SÉRGIO ALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT, Mariuza Rodrigues Urcino - OAB:19632

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SONIEL ALVES CORDEIRO, Rg: 

2.015.033-4, Filiação: Sonival Gomes Cordeiro e Cleide Alves de Oliveira, 

data de nascimento: 04/06/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), montador de móveis, Telefone 9322 8928. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia SONIEL ALVES CORDEIRO, como incurso nas penas do art. 33, 

caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06(...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Cardoso de 

Barros Aguiar, digitei.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 404700 Nr: 9152-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO DE SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maria de Lourdes Ribeiro 

Scarantti - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acusado foi citado apenas nesta data, estando 

ainda no prazo para apresentação de resposta à acusação, redesigno a 

audiência instrutória para o dia 05 de Abril de 2018, às 15Hs30Min.

Intime-se pessoalmente a acusado.

Requisite-se a apresentação das testemunhas militares.

Intimem-se as demais testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 344951 Nr: 5218-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE MARIA ALVES RONDON CAMPOS 

DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 Vistos, etc...

1. Designo o dia 05 de Abril de 2018 às 15Hs00Min, para a continuação da 

audiência de instrução.

2. Concedo o Prazo de 05 dias para defesa indicar o endereço das 

testemunhas arroladas na resposta à acusação, sob pena de desistência 

tácita da inquirição.

3. Informado o endereço, intimem-se as testemunhas, arroladas pela 

defesa.

4. Homologo a desistência da inquirição da testemunha de acusação 

ausente.

5. Saem os presentes intimados.

6. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 472160 Nr: 11997-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GREGORY RUHAN DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETURA GABRIEL DA SILVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO GONÇALO DE SOUZA - 

OAB:21089/MT, ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc,

1. Tendo em vista que a querelada não foi devidamente intimada para o 

ato, redesigno a audiência prejudicada para o dia 07 de Março de 2018 as 

14Hs45Min.

2. Concedo o prazo de 5 dias para o querelante informar o endereço 

correto e atual da querelada.

3. Informado o endereço, intime-se a querelada.

4. Defiro ao querelante os benefícios da gratuidade.

5. Cumpra-se imediatamente o primeiro parágrafo do despacho de fls. 26.

6. Saem os presentes intimados.

7. Às providencias.

11ª Vara Criminal - J. Militar
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 497340 Nr: 36476-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO: "VISTOS ETC. Prejudicada a 

audiência designada pelo juízo que declinou da competência, diante da 

chegada do processo somente nesta data. Conceda-se vista ao Ministério 

Público para ciência do aporte dos autos e dos atos praticados no 

processo, devendo manifestar o que entender de direito em 05 dias. Do 

mesmo modo, dê-se ciência à defesa acerca do aporte do feito neste 

Juízo. Após, tragam conclusos para ordenação do procedimento."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 153133 Nr: 590-19.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848

 Finalidade: INTIMAÇÃO do Advogado Dr. EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB/MT 7.485, considerando a petição de fls. 252/253, que assumiu o 

compromisso de comparecer, juntamente com o réu FRANCISCO OLIVEIRA 

DE SOUZA e sua Curadora MAURINEIDE DANTAS DA SILVA, na sessão 

para Aplicação de Medida de Segurança, para ciência da Decisão 

transcrita:

"VISTOS ETC. Tendo em vista os ofícios n. 127/CG/2017 e 113/CG/2017, 

noticiando o afastamento do oficial superior do Conselho de Justiça, bem 

como de seu suplente, inviável o julgamento do feito na data aprazada (art. 

431 CPPM), razão pela qual CANCELO a sessão marcada para esta data e 

a REDESIGNO para o dia 24.1.2018, às 13h30min. Expeça-se o necessário 

para a realização do ato.

Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 123827 Nr: 3092-62.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Avier das Neves - 

OAB:14134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S.I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 “VISTOS ETC.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestar sobre o pedido de 

prescrição antecipada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 155162 Nr: 2509-43.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS RIBEIRO BATISTA., ELIZEU 

LUCAS RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana de Jesus Carvalho 

Pimentel - OAB:15912/MT/

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da DEFESA dos réus para manifestação na fase 

do artigo 427 do CPPM, conforme Decisão de fls. 220/220v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156919 Nr: 4267-57.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS, LUCIANO DE 

FREITAS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 “VISTOS ETC.

Prejudicada a sessão devido à ausência das testemunhas.

Intime a defesa para que, no prazo de 5 dias, arrole suas testemunhas 

e/ou oponha exceções, indicando de imediato os quesitos no caso de 

testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 482983 Nr: 22766-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA, ALEXANDRE CORREA MENDES, 

VICTOR PAULO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com base nos fundamentos acima expostos, com 

fundamento no art. 5°, LXVIII, CF/88, no art. 466 e no art. 467, a e b, ambos 

do CPPM, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS vindicada para o fim 

de TORNAR NULA a prisão decretada pela indigitada autoridade coatora 

em desfavor dos pacientes CEL PM ALEXANDRE CORREA MENDES e TEN 

CEL PM VICTOR PAULO FORTES.Por consequência, confirmo a liminar 

deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

ação mandamental.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência à 

autoridade coatora desta sentença.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 462375 Nr: 2231-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:220111/O

 Trata-se de pedido de transferência requerido por Roberto Vinicius 

Almeida Gusman às fls. 50/51 para mudança de domicílio para o Estado de 

São Paulo, afirmando que dará continuidade ao tratamento para 

dependenten químico.O pedido veio acompanhado de documentos, fls. 

53/55, bem como constituiu advogado às fls. 53.Manifestou-se o Ministério 

Público às fls. 56/57, requerendo o indeferimento do pedido de 

transferência, sob a alegação de que o Roberto responde a IP devido ao 

crime de tentativa de homicídio. Isto posto, defiro a transferência de 

domicílio conforme requerido às fls. 50/51, devendo, para tanto, manter o 

endereço atualizado, sob pena de revogação das cautelares e decretação 

da prisão preventiva.Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2017.Flávio Miraglia 
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FernandesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 503827 Nr: 42863-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA, CAIO 

ANDREONNI LIMA LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/MT

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) GERALDO 

DA SILVA NASCIMENTO – OAB-MT 19205, para devolver no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; bem como sob pena de busca e apreensão dos autos, 

considerando que está em carga fora da secretaria desde 05/12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 469417 Nr: 19799-71.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:16247-B

 Autos Código 469417

Vistos etc.,

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público 

imputou a ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA a prática do delito 

descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código 

Penal.

Após o regular processamento do feito, o acusado foi pronunciado, 

consoante sentença de fls. 442/445, frente e verso.

Ao ser intimado da sentença sobredita, o acusado manifestou o desejo de 

recorrer, conforme termo de interposição de fl. 449 e certidão de fl. 450.

Assim, sendo o recurso tempestivo e presentes os demais requisitos 

legais, RECEBO o recurso em sentido estrito de fl. 449, determinando seja 

aberta vista ao advogado do denunciado para o oferecimento das 

respectivas razões recursais.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar 

contrarrazões ao recurso e voltem-me os autos conclusos para decidir.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 501261 Nr: 40291-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABYOLA SANTOS XIMENES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Vistos, etc.

Segue em separado, digitado em uma lauda, informações prestadas para 

instruir o HC 1013830-43.2017.8.11.0000.

 Conquanto não tenha constado no ofício de encaminhamento da decisão 

liminar qualquer determinação para expedição do mandado de conversão 

da prisão preventiva em domiciliar por esta especializada, é certo que, 

após contato com o servidor Sávio da Secretaria do E. TJ/MT, foi 

solicitando que a expedição seja feita pela secretaria deste juízo.

Em vista disso e atento à decisão liminar proferida nos autos do HC 

1013830-43.2017.8.11.0000 , DETERMINO a expedição do Mandado de 

Conversão da Prisão Preventiva em Domiciliar em favor da autuada 

FABYOLA SANTOS XIMENES DE SOUZA, se por outro motivo não tiver de 

permanecer na prisão, constando no mandado todas as condições que lhe 

foram impostas.

Diante da fixação de medida cautelar de monitoramento eletrônico, 

intime-se a autuada, por ocasião do cumprimento do mandado, a 

comparecer imediatamente à Central de Monitoramento Eletrônico, para 

fins de colocação da tornozeleira.

Oficie-se a Central.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 470868 Nr: 10786-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa deixou transcorrer "in albis" o prazo para 

apresentar as alegações finais (fl. 142), DETERMINO que se intime o 

acusado para que constitua novo patrono para apresentar, no prazo de 

05 (cinco) dias, seus memoriais, sob pena de lhe ser nomeado Defensor 

Público dativo.

Outrossim e considerando que a Dra. Mariney F. Neves - OAB/MT 10.737 

abandonou a causa sem sequer apresentar o instrumento de renúncia, 

DETERMINO que se oficie a OAB/MT para conhecimento e providências 

acerca da referida conduta.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 482094 Nr: 21885-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYDNON WILK DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:20937

 MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MM. Juiz. Tendo em vista que 

o acusado não foi trazido pelos servidores penitenciários em razão da 

denominada “operação legalidade’’, o que a rigor caracteriza a conhecida 

“operação tartaruga’’ ou “greve de zelo”, consistente no exercício de suas 

funções seguindo critérios operacionais ditado pela própria categoria, com 

a austeridade excessiva e em prejuízo das atividades rotineira impostas 

pela administração, descumprindo flagrantemente a decisão liminar 

exarada nos autos de processo judicial eletrônico nº 

1011418-42.2017.8.11.0000, a qual determinou multa diária de 50 mil reais 

na hipótese de descumprimento dessa decisão. Assim Requeiro que seja 

oficiado ao desembargador relator do processo mencionando acima, 

informando acerca do descumprimento dessa decisão nos presentes 

autos, bem como seja oficiado à secretaria de justiça para que proceda a 

instauração de PAD e desfavor dos servidores responsáveis pelo 

recambiamento dos custodiados nesta data. [...] DESIGNO para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa o dia 06/02/2018, às 16:10 horas, 

saindo as testemunhas presentes intimadas, sem prejuízo da expedição 

de requisições para as testemunhas presas e agentes públicos. Com 

relação à manifestação do Ministério Público acima DETERMINO que se 

oficie conforme requerido, tendo em vista ter causado grande 

constrangimento para as parte do processo a denominada “operação 

legalidade”. Após vista a ministério público para manifestar acerca do 

pedido de revogação de prisão preventiva. Cumpra-se. NADA MAIS. 

Mandou, então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e 

achado conforme vai assinado por todos. Eu, ____________Marcio 
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Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 486814 Nr: 26435-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER VALENTIM DA SILVA, THALISSON 

ROJAS MEDRADO, ROBERTH WILLIAM BISPO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:intimação

Prazo:90dias

Intimando:Indiciado(a): Thalisson Rojas Medrado, Cpf: 03429852137, Rg: 

1803362-8 SSP MT Filiação: Romildo Rojas Moreira e Mauricia Medrado de 

Queiroz Moreira, data de nascimento: 12/12/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 129; Qdra: 37; Casa: 01 - (Setor I), 

Bairro: Ijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade: a intimação do indiciado Thalisson Rojas Medrado via edital, a 

fim de que proceda a restituição dos seus bens/valores, sob pena de 

perdimento a União.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 55, DETERMINO: a) a intimação do 

indiciado Thalisson Rojas Medrado via edital, a fim de que proceda a 

restituição dos seus bens/valores;

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 504246 Nr: 43300-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR ROSARIO, JOAO BATISTA 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549

 Vistos, etc.

Aguarde-se a vinda do Inquérito Policial ou da eventual Ação Penal.

Havendo pedidos em favor dos autuados, ouça-se o MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 492300 Nr: 31686-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO HEVERTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a esta Vara Especializada, em 

razão da redefinição da competência promovida pela Resolução N. 

11/2017/TP.

 Desse modo e visando adequar o feito à pauta desde magistrado, 

REDESIGNO o ato deprecado para o dia 30/05/2018, às 14:50_ horas.

Para tanto, façam-se as intimações e requisições necessárias com 

antecedência, consignando que deverá o meirinho responsável pela 

diligência certificar as circunstâncias da localização ou não do réu no 

endereço declinado, em conformidade com o art. 661, incisos I e IV da 

CNGC Judicial.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do ato, 

intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para 

acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Comunique-se ao Juízo Deprecante e dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 449993 Nr: 27008-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELLY LARISSA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Soares 

Machado Da Costa - OAB:

 [...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR a denunciada IZABELLY LARISSA DE SOUZA ALVES, 

brasileira, convivente, auxiliar administrativo, natural de Cuiabá/MT, 

nascida em 23.05.1997, filha de Elizandra de Souza Alves, portadora da 

cédula de identidade n°. 26268990 SSP/MT e cadastrada no CPF n°. 

056.322.381-21, residente e domiciliada na Rua 09, Casa 26, Quadra 06, 

Residencial Maria de Lourdes, Bairro Recanto dos Pássaros, em 

Cuiabá/MT, na sanção do art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da 

Lei n. 11.343/06, núcleo trazer consigo drogas nas 

dependências/imediações de estabelecimento prisional. [...] TORNO A 

PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de IZABELLY LARISSA DE 

SOUZA ALVES [...] no patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 

(dez) dias de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de 

multa em 480 (quatrocentos e oitenta) dias, correspondente cada dia multa 

a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, 

com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.Tendo em 

visto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, 

rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a 

inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação 

do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo 

art. 33 do Código Penal Brasileiro.Por isso, atento ao período de prisão 

provisória cumprida pela condenada (art. 387, § 2º, do CPP) e em 

observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42, da 

Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 450053 Nr: 27067-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a esta Vara Especializada, em 

razão da redefinição da competência promovida pela Resolução N. 

11/2017/TP.

 Desse modo e visando adequar o feito à pauta desde magistrado, 

REDESIGNO o ato deprecado para o dia 30/05/2018, às 15:10 horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 459099 Nr: 36523-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BARROS FONTINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.
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Trata-se de Carta Precatória redistribuída a esta Vara Especializada, em 

razão da redefinição da competência promovida pela Resolução N. 

11/2017/TP.

 Desse modo e visando adequar o feito à pauta desde magistrado, 

REDESIGNO o ato deprecado para o dia 30/05/2018, às 15:00 horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 466742 Nr: 6562-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23.948, LÉO CATALÃ JORGE - OAB:17525, VALBER DA SILVA 

MELO - OAB:8927

 INTIMAR OS ADVOGADOS VALBER DA SILVA MELO OAB/MT 8.927, 

FILIPE MAIA BROETO OAB/MT 23.948 E LEO CATALÁ OAB/MT 17.525, DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 31/01/2018 ÀS 15H30MIN. BEM 

COMO TOMAR CIÊNCIA QUE FOI ENCAMINHADA CARTAS PRECATÓRIA 

PARA AS COMARCAS DE LUCAS DO RIO VERDE-MT E SÃO JOSÉ-SC, 

PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333482 Nr: 14121-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com base no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de ABSOLVER o réu 

JOSÉ SALUSTRIANO DA SILVA, devidamente qualificado, das acusações 

que lhe foram imputadas, em virtude da inexistência suficiente de 

provas.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo.Expedientes necessários. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 300347 Nr: 17507-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESTHANLLEY VALADARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, DAVI 

FERREIRA DE PAULA OAB/MT 19.193, para que tome ciência da sentença 

de fls. 215/219.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 385037 Nr: 27072-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA DE CASTRO 

FERNANDES - OAB:14886-A, MILTON CORREA DE MORAES - OAB:6664

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MILTON 

CORREA DE MORAES OAB/MT 6.664, para que apresente as alegações 

finais no prazo legal.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 400209 Nr: 4423-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para que a 

defesa do acusado Humberto Melo Bosaipo apresente resposta à 

acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 400209 Nr: 4423-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:

 AUTOS N°. 4423-69.2015.811.0042

ID 400209

VISTOS ETC.

Compulsando os autos verifico que o acusado não foi localizado para 

citação no endereço declarado nos autos (fls.2490). Contudo, em outras 

ações penais, o mesmo já foi localizado nos referidos endereços.

Assim, expeça-se novo mandado de citação e intimação, consignando os 

seguintes endereços: RUA 36, AO LADO DO HARAS SANTA CRUZ, 

BAIRO SANTA CRUZ, CUIABÁ-MT e RUA 37, Nº 04 SANTA CRUZ II, 

CUIABÁ-MT.

Desde já, restando infrutífera a diligência, cite-se e intime-se por edital.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2017.

 Selma Rosane Santos Arruda Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 429265 Nr: 4746-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES 

FAZENDARIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ANTÔNIO CARLOS MILAS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa Drs. 

Charles Schenckel, OAB/MT 14092; Artur Barros Freitas Osti, OAB/MT 

18335; Diego Del Barco Azevedo, OAB/MT 14940-B; Eduardo Moreira Leite 
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Mahon, OAB/MT 6363; Helio Passadore, OAB/MT 3008-A; Klisman Santos 

Monte, OAB/MT 20902; Clayton Aparecido Caparrós Moreno, OAB/MT 

10016; Marcio Frederico Arruda Montenegro, OAB/MT 15329; Uelliton Da 

Silva Lacerda, OAB/MT 21407; Marco Aurelio Mestre Medeiros, OAB/MT 

15401; Marco Antonio Dias Filho, OAB/MT 15553-O; e Rafael Panzarini, 

OAB/MT 10426; da r. decisão proferida em 12/12/2017, às fls. 910/912, 

cuja parte dispositiva segue: “(...)Diante do exposto, INDEFIRO o 

requerimento formulado pela defesa dos acusados. (...) Assim, intime-se o 

acusado para que, doravante, também se abstenha de publicar, em 

qualquer dos meios de comunicação integrantes do Grupo Milas de 

Comunicação, de matérias relativas às vítimas envolvidas na ação penal 

em questão. Outrossim, ainda em relação a ANTONIO CARLOS MILAS DE 

OLIVEIRA, em consulta ao Sistema SAC24, verificou-se que a tornozeleira 

do mesmo não está se comunicando desde o dia 27/11/2017, às 

03:57:37hs (Relatórios anexos). Assim, intime-se o referido acusado para 

que compareça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em Juízo, para 

justificar o motivo de tal situação.(...)Quanto ao pedido formulado por MAX 

FEITOSA MILAS para se deslocar até a cidade de Fortaleza/CE, no período 

compreendido entre 26/12/2017 a 11/01/2018 (férias de fim de ano com a 

esposa), o mesmo não merece acolhimento. (...) Assim, sem mais 

delongas, INDEFIRO o pedido de autorização de viagem entre os dias 

26/12/2017 a 11/01/2018. (...) Finalmente, determino que todas as 

questões atinentes às medidas cautelares sejam tratadas nos autos do 

incidente nº 4746-40.2016.811.0042 – Código 429265, inclusive o 

cumprimento desta decisão, a fim de que os pedidos incidentais não 

tumultuem a ação penal. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos 

para prolatação da sentença.”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 455099 Nr: 32369-79.2016.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA, ANTONIO DA 

CUNHA BARBOSA FILHO, NATHALIA VILLAR DE QUEIROZ GAROFALO 

BARBOSA, CARLA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N°. 32369-79.2016.811.0042

ID. 455099

VISTOS ETC.

Compulsado os autos, verifica-se que a defesa dos requerentes ROSELI 

DE FATIMA MEIRA BARBOSA, ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, 

CARLA CRISTINA BARBOSA e NATHALIA VILLAR DE QUEIROZ 

GAROFALO BARBOSA, pleiteou dilação de prazo para de manifestar 

quanto aos bens que ainda não foram restituídos (fls. 59).

 Na decisão proferida às fls. 60, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias 

para a defesa manifestar-se.

Em 05/12/2017 foi certificado que o prazo decorreu sem os requerentes 

se manifestarem (fls. 63).

Desta forma, declaro a perda do objeto do pedido de restituição de bens, 

em razão da falta de interesse das partes.

Intime-se

 Não havendo manifestação, arquive-se.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2017.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 460452 Nr: 183-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, LETÍCIA PALU, 

FERNANDO DOS SANTOS PENHA, LUDMILLA PAULA MATHEUS DE 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - 

OAB:18.823, EUSTAQUIO DE NORONHA NETO - OAB:12548, JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Certifico e dou fé, ante as normas da CNGC e ante os termos da certidão 

de fls. 274, que impulsiono estes autos para intimação pessoal dos 

acusados Ludmilla Paula Matheus de Castro e Fernando dos Santos Penha 

a constituirem novo advogado no prazo ded 10 (dez) dias, sob pena de 

ser-lhes nomeado Defensor Público para prosseguir na sua Defesa 

apresentando as contrarrazões da apelação do Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 464263 Nr: 4175-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - OAB:21848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N°. 4175-35.2017.811.0042

ID. 464263

VISTOS ETC.

Trata-se de requerimento de restituição de notebook marca ACER, I-5, 6gb 

de memória RAM, de cor preta e agendas, formulado pelo requerente CAIO 

MELLI ARISI.

O Ministério Público manifestou-se às 12/13 pugnando pela intimação do 

requerente para que instruísse a petição com a nota fiscal ou cupom fiscal 

do notebook, a fim de comprovar a propriedade.

 Em decisão proferida às fls. 14, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias 

para a defesa trazer aos autos documentos comprovando a propriedade 

do bem apreendido.

Em 05/12/2017 foi certificado que o prazo decorreu sem o requerente se 

manifestar (fls. 17).

Desta forma, declaro a perda do objeto do pedido de restituição de bens, 

em razão da falta de interesse da parte.

Intime-se

 Não havendo manifestação, arquive-se.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2017.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 460585 Nr: 387-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDSLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 387-13.2017.811.0042 – Cód. 460585

Requerente(s): Giancarlo da Silva Lara Castrillon

 VISTOS ETC.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado GIANCARLO DA 

SILVA LARA CASTRILLON (fls. 356/357), eis que tempestivo, conforme 

certificado à fl. 370.

Tendo a defesa pugnado pela apresentação das razões em 2ª instância, 

conforme autoriza o art. 600, §4º, do CPP, determino a remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017.

 SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

 JUÍZA DE DIREITO

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 444246 Nr: 21036-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO RICALDI, Cpf: 79703577172, Rg: 

1334350-5, Filiação: Clarice Ricaldi, data de nascimento: 03/11/1972, 

brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, convivente, eletrecista, Telefone 

8114-2421/992730597. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de SÉRGIO RICALDI, pela prática, em tese, 

do crime tipificado no art. 147 c/c art. 61, Inc. III, Alínea “f” do Código Penal 

Brasileiro, em consonância com o art. 5º c/c art. 7º, Inc. I, da Lei n.º 

11.340/06, ocorrido no dia 21.04.2014, contra a vítima IRACY RIBEIRO DE 

ATAIDES, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2014.108438.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 2 1 0 3 6 - 3 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.444246)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 58.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado SERGIO RICALDI, nos termos do art. 

361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 06 de dezembro de 2017.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435693 Nr: 11933-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONEY DE ALMEIDA SANTOS, Rg: 

1639941-2, Filiação: Maria Aparecida Almeida Santos e Agnaldo Ferreira 

dos Santos, data de nascimento: 24/02/1992, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), agente de portaria, Telefone 92668889. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para ABSOLVER o réu RONEY DE ALMEIDA DOS SANTOS, 

brasileiro, caseiro, solteiro, nascido em 24.02.1992, natural de Cuiabá/MT, 

portador do RG n. 1425938-9 SSP/MT e CPF 999.935.621-49, filho de 

Agnaldo Ferreira dos Santos e Maria Aparecida de Almeida Santos, 

residente e domiciliado na Rua Avenida Emanuel Pinheiro, Km 30, 

Cuiabá/MT, com relação ao delito previsto no art. 150, “caput”, do Código 

Penal, o que faço com fundamento no art. 386, I, do CPP, bem como, 

CONDENA-LO nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c art. 

147, art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A pena 

prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (meses), 

ou multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal. No que tange à 

contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, a 

pena prevista é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, 

ou multa. Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho 

que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes 

criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há 

elementos nos autos, suficientes para aferir com precisão acerca de sua 

conduta social e personalidade; os motivos do crime não são justificáveis; 

não há elementos nos autos suficientes para aferir a consequência do 

delito; ademais, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delituosa.Considerando tais circunstâncias, fixo-lhe a pena base 

em 15 (quinze) dias de prisão simples, com relação à contravenção penal 

de vias de fato e, 01 (um) mês de detenção, no que tange ao crime de 

ameaça.Reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea 

“f” do Código Penal, na proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a 

pena-base, motivo pelo qual aumento a pena em 02 (dois) dias de prisão 

simples, com relação à contravenção penal de vias de fato, bem como 05 

(cinco) dias de detenção, concernente ao crime de ameaça.Por 

derradeiro, vislumbro a ocorrência do concurso material entre os crimes, 

conforme institui o art. 69 do Código Penal.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, COM 

RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA E, 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO 

SIMPLES, CONCERNENTE À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, 

uma vez que não há outra agravante ou alguma atenuante, nem causa de 

diminuição ou de aumento de pena a ser considerada, e ainda, por 

entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Outrossim, tendo em vista o caráter 

punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da 

implementação de medidas com o fim de erradicar a violência contra a 

Mulher, e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente 

recomendável ao caso concreto, com fundamento no art. 44 e §2º, do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena para prestação de serviço à 

comunidade em entidade social sem fins lucrativos, a ser especificada 

pelo Juízo da Execução Penal, bem como, proibição de frequentar lugares 

em que haja venda de bebida alcoólicas ou congêneres.No que concerne 

à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito 

durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Isento o acusado do pagamento de custas processuais, por 

ser pobre, na forma da Lei.No que tange ao cálculo de detração penal, 

deve ser procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea 

“c”, da Lei de Execução Penal.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP e remeta-se à Vara de 

Execução Penal, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. P.R.I. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 19 de julho de 2017.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 348111 Nr: 8925-22.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDS, JCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Moraes Costa - 

OAB:8349

 Autos n.º 8925-22-2013.811.0042. (Cód. 348111)

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por N. M. da S., 

representado por sua genitora Jaqueline Cristina de Mesquita, em face de 

Alessandro Silva Santos, devidamente qualificados.

Recebida a inicial, o feito teve seu regular prosseguimento com a 

determinação de expedição de Mandado de Prisão Civil nº 158/2015 – fls. 

71/72 com relação à primeira decretação de prisão civil, bem como, com a 

expedição do Mandado de Prisão Civil nº 33/2017 – fl. 105, com relação à 
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segunda decretação – fls. 102/103.

 Na sequência, o executado apresentou informação de pagamento do 

débito, requerendo a revogação da prisão civil – fls. 106/109, 

acompanhado de declaração de quitação assinado pela representante da 

parte exequente, e por sua vez, a representante da Defensoria Pública 

Cível pugnou pela revogação da prisão civil e extinção do processo pelo 

pagamento do débito alimentar – fl. 110.

Assim, considerando que o executado realizou o pagamento do débito em 

questão, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 

924, II, do CPC.

Proceda-se o recolhimento do Mandado de Prisão Civil nº 158/2015 

encaminhado à POLINTER, com as demais baixas necessárias.

Ainda, REVOGO a prisão civil do executado decretada às fls. 102/103, 

com relação ao Mandado de Prisão Civil nº 33/2017, e determino sua 

colocação em liberdade.

 EXPEÇA-SE Alvará de Soltura, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

plantonista.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça deferida.

Ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública Cível e ao executado, 

através de seu advogado – via DJE.

Após, ARQUIVE-SE o feito com adoção das formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

 Cuiabá/MT, 14 de Dezembro de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 443211 Nr: 19950-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA PAULA, 

Cpf: 92911900120, Rg: 13246992, Filiação: Francisca Bueno de Oliveira 

Paula e Gesio Ribeiro de Paula, data de nascimento: 10/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Anicuns-GO, casado(a), operador de maquinas, 

Telefone 65-9302-0759. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA PAULA, pela prática, 

em tese, dos delitos previstos no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, c/c art. 129, 

§9º na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos 

da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima PAMELA SALES URMANN.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 1 9 9 5 0 - 2 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.443211)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 61.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA PAULA, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 06 de dezembro de 

2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 444245 Nr: 21035-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu JONILSON SOUZA DA SILVA, ...nas sanções do art. 

147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal por duas vezes, quais 

sejam, a ameaça proferida no mês de Julho de 2014 e no dia 10/12/2014 

através de ligação telefônica. De outro lado, ABSOLVO o acusado em 

relação ao delito de ameaça proferido por meio de terceiro em Dezembro 

de 2014....Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 02 (DOIS) MESES E 10 

(DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, uma vez que não há outras agravantes, 

alguma atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo 

em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado 

no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Condeno o acusado ao pagamento das custas 

processuais.No que tange ao cálculo de detração penal, deve ser 

procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 

de Execução Penal. ..Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral 

(art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol 

dos culpados. Expeça-se o necessário.P.I. CUMPRA-SE.Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 495246 Nr: 34488-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:10833, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752, DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.365/MT, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:21893/MT, 

LANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:23542

 "Ante o exposto, com fundamento no art. 294, §único, in fine e art. 300, 

ambos do CPC, DEFIRO o pleito de fls. 215/218, determinando, em 

consequência, a expedição de mandado de reintegração da requerente, 

na posse do veículo marca/modelo Honda CRV LX, placa NUB-1065, cor 

cinza, ano/modelo 2011/2011, até a efetiva partilha.Advirto à requerente, 

oportunamente, que consoante decisão de fls. 45/48, subsiste a 

determinação de proibição temporária de celebração de atos e contratos 

de compra, venda e locação dos bens de propriedade comum do casal. 

EXPEÇA-SE o necessário.Ademais, INTIME-SE a requerente, por meio de 

seu patrono devidamente habilitado, via DJE, para manifestação quanto ao 

pleito do requerido, constante de fls. 201/202, no prazo de 10 (dez) 

dias.Por fim, AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação 

designada às fls. 208.Às providências.CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 505268 Nr: 44271-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA ESP.VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15145/MT, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - 

OAB:18098/MT

 VISTOS.

REMETAM-SE os autos com vista ao Ministério Público, para formulação de 
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quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, INTIME-SE a Defesa do requerido, para a mesma finalidade.

Por derradeiro, OFICIE-SE ao IML - Divisão de Psiquiatria Forense 

solicitando o agendamento da Perícia para realização do Exame de 

Insanidade Mental no acusado CARLOS EDUARDO FEGURI.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413767 Nr: 18677-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDCMMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ JOSÉ 

FERREIRA - OAB:8212, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:4.862-A, vlamir assad de lima junior - OAB:

 Vistos.

Intime-se a requerente, através de sua advogada - via DJE, para se 

manifestar acerca da petição do requerido de fls. 71/74, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 369394 Nr: 9727-83.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUZÉBIO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. E. O., MARIA NORMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ...conforme acima asseverado, a presente ação foi proposta há mais de 

07 (sete) anos e, no curso do processo, o réu Igor Euzébio de Oliveira, 

atingiu a maioridade.Diante disto, os alimentos, em relação a ele, passam a 

ter fundamento nas relações de parentesco (art. 1696 do CC), em que se 

exige a prova da necessidade do alimentando, por restar afastada a 

presunção de dependência do filho em relação aos pais.Por tais motivos, 

determino a intimação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC) e, em igual prazo, 

comprove a sua necessidade na continuidade do recebimento da pensão. 

Findo o prazo e não havendo regularização, certifique-se e renove-me à 

conclusão.Cumprida tal determinação, intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência de tentativa de conciliação, a ser por mim 

presidida, no dia 12.04.2018 às 14:00 horas, na sala de audiências do 

gabinete desta Vara Especializada. Intime-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 383508 Nr: 25440-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PASSOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14524, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:OABA/MT-17513

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal 

e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

EMERSON PASSOS DIAS, já qualificado nos autos, com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Declaro PREJUDICADA a audiência 

designada à fl. 82.Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE. Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa – via DJE.Procedam-se às anotações e 

comunicações constantes no art. 7.16.1 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE procedendo às baixas e anotações devidas, inclusive junto 

ao relatório estatístico.Às providências.Cuiabá-MT, 15 de Dezembro de 

2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 400465 Nr: 4672-20.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676, SYRHAM MARIA DE 

ARRUDA REIDEL FONSECA - OAB:20809/O

 Deste modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, tão somente a fim de partilhar os direitos de fiduciante, do veículo 

automotor MARCA/MODELO MERCEDES BENS/LS 1634, ANO 2005/2005, 

DIESEL, COR BRANCA, PLACA KAT-6966, CHASSI 9BM6950525B417108, 

RENAVAM 00849669324, na forma constante do corpo da sentença.Em 

razão da ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 

do CPC, condeno a parte autora ao pagamento correspondente a 50% das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, enquanto a parte 

requerida pagará os outros 50%. Fixo os honorários são fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, de conformidade com o § 2º do artigo 

85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados pelas partes no 

percentual delineado acima.Em razão dos benefícios da Justiça Gratuita 

concedidos às partes, fica suspensa a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios enquanto perdurar a sua 

situação de pobreza, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em 

que a pretensão para cobrança ou execução de tais verbas estará 

prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza 

deixar de existir, poderá o advogado e/ou o Estado exigir o pagamento da 

respectiva verba que estava suspensaTransitada em julgado, EXPEÇA-SE 

O FORMAL DE PARTILHA, bem como o que mais for necessário e, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias, arquivando-se os 

autos.Intimem-se as partes e dê ciência à Defensoria Pública Núcleos 

Cível.P. I.C.Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 446744 Nr: 23675-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes entabularam acordo com relação a todas as 

questões cíveis pendentes de resolução no feito em apenso (id. 454219), 

intime-se a parte requerente, por meio de seus patronos - via DJE, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da possibilidade de 

extinção dos presentes autos, com a revogação das medidas protetivas 

anteriomente deferidas.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 461059 Nr: 907-70.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÍLIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB/MT 7.900 - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/MT

 "VISTOS.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

JOSIANE GIMENES, em face da decisão saneadora proferida às fls. 

299/302, a qual, dentre outras questões, acolheu a preliminar de 

impugnação ao valor da causa suscitado pelo requerido, retificando-o de 

ofício, conforme art. 292, §3º, c/c art. 293, do CPC.Em suma, insurge-se a 

embargante, quanto ao valor atribuído à causa, pelo Juízo, apontando 

obscuridade e contradição.EIS O RELATO NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Sem prescindíveis delongas, razão não assiste à 

embargante.Como é cediço, o recurso de embargos de declaração não se 

presta à rediscussão ou reexame de matéria já decidida, ou para inovar o 

pedido, mas sim para sanar eventuais contradições, omissões ou 

obscuridades.Portanto, no caso em apreço tenho que sua oposição não 

merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 

do CPC, pretendendo a embargante, na verdade, rediscutir questão já 

analisada, apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida intenção 

de modificar a o conteúdo da decisão.Porém, não compete a este juízo 

reanalisar caso já decidido, ou modificar a decisão já proferida, utilizando 

de outro posicionamento. Para esta finalidade deve a parte socorrer-se ao 

recurso adequado.(...) Diante de tais fundamentos, CONHEÇO DOS 

PRESENTES EMBARGOS, todavia, REJEITO-OS, eis que não verifico a 

indigitada obscuridade ou contradição, mantendo a decisão atacada em 

todos os seus termos.Aguarde-se a realização de audiência de instrução, 

outrora designada.Às providências.CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489068 Nr: 28545-78.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE CELIA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Vanildo Dias de Moura, qualificada nos autos, ingressaram com Ação de 

Guarda c/c Alimentos em face de Jane Celia Oliveira de Souza. Em 

audiência de conciliação/mediação as partes compuseram acordo, quanto 

à guarda compartilhada e alimentos com os filhos em comum do casal. O 

Ministério Público manifestou favoravelmente a homologação do referido 

acordo.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca da Ação de Guarda c/c Alimentos.

IV. Compulsando os autos verifico que as partes compuseram acordo em 

audiência de conciliação/mediação (fls. 27/28) e requereram a 

homologação do avençado.

V. Verifico também que o acordo contou com a aquiescência do Ministério 

Público (fls. 30/31).

VI. Com efeito, sendo as partes capazes e havendo concordância do MP, 

impõe-se a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Dispositivo

VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 30/31) e, 

por corolário extingo o presente feito, ex vi do teor talhado no preceptivo 

do art. 487, inc. III, do CPC.

VIII. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.

IX. Sem custas.

X. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374156 Nr: 15341-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 20.170, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intime-se a parte ex adversa para que se manifeste sobre os 

documentos aportados aos autos junto com a impugnação.

II. Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificadamente. No seguimento, conclusos para 

despacho saneador (CPC, art. 357).

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 442375 Nr: 19050-44.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDP, MPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - 

OAB:15.833, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670, 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador (CPC, art. 

357).

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 481468 Nr: 21215-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ATPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que o pedido de fls. 78/93 não se amolda a nenhuma das 

hipóteses previstas no parágrafo único do art. 9º do CPC e considerando, 

ainda, o que determinam os arts. 9º caput e 10, ambos do CPC, diga a 

parte ex adverso sobre o referido pedido.

II. Após, volvam-me conclusos para analise da petição de fls. 78/93.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 502864 Nr: 41890-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSM, LDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Desta forma, CITE-SE o executado/devedor para, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento das prestações alimentícias em atraso, referentes 
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aos meses de setembro/2017, outubro/2017, novembro/2017 e 

dezembro/2017 (vencida no curso do processo), que perfazem o valor 

atual de R$ 1.905,27 (mil novecentos e cinco reais e vinte e sete 

centavos), prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetua-lo, 

sob pena de prisão, bem com o protesto da decisão judicial, nos termos do 

que dispõe o art. 528, § 1º e §7º, c/c art. 531, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, com ou sem justificativa, diga a parte exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive, informando se houve ou não o 

pagamento.Na sequência, DÊ-SE vista ao Ministério Público e 

RETORNEM-ME conclusos.CONSIGNE-SE que deverá o Senhor Oficial de 

Justiça utilizar-se das faculdades previstas no art. 212, §2º, c/c art. 252, 

ambos do CPC.Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 de dezembro de 

2017."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 114017 Nr: 967-58.2008.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA WARMLING - 

OAB:8560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORLANDO MURARO 

SILVA - OAB:12130-A

 VISTOS.

Compulsando os autos verifico que a presente medida foi extinta por 

sentença (fls. 83), posto isto, CERTIFIQUE-SE se há alguma ação cível em 

curso nessa Vara tratando de partilha de bens envolvendo as mesmas 

partes.

Sendo negativa, OFICIE-SE ao Cartório competente informando sobre a 

revogação da medida.

Após, REMATA-SE o presente de volta ao arquivo.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 146401 Nr: 13575-54.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivoilson ferreira Maia - 

OAB:18522/MT, LIVIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA - OAB:13683

 "(...) Diante de tais argumentos, REJEITO o aditamento à denúncia, 

constante de fls. 228/230.RETORNEM-SE os autos com vista ao Ministério 

Público, para o oferecimento das alegações finais, no prazo legal.Após, 

INTIME-SE a Defesa para, querendo, oferecer novas alegações finais ou, 

ratificar as já ofertadas às fls. 233/237.Por fim, retornem-me conclusos 

para prolação de sentença.Às providências.CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363589 Nr: 3005-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE ALMEIDA BATISTA, ELAINE 

FRANCISCA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO DE MIRANDA 

- OAB:12333

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 

2018, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJe o patrono do réu Cristiano de Almeida Batista para que 

tome ciência do ato.

III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe a ré.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato.

V. Intime-se um dos advogados do Núcleo de Prática de Jurídica da Unic II 

para que acompanhe o ato em defesa dos interesses da vítima, nos 

termos do disposto no art. 27 da Lei 11.340/2006.

VI. Intime-se o advogado acima nomeado para que tome ciência desta 

decisão e compareça no dia da audiência designada.

 VII. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VIII. Oficie-se ao juízo deprecado solicitando informações a respeito do 

cumprimento das cartas precatórias de fls. 357 e 363.

IX. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372361 Nr: 13146-14.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre a 

petição de fls. 120/121.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375530 Nr: 16807-98.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 V.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

homologo a desistência da ação e, por corolário, extingo o presente feito, 

ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 485, inc. VIII, do CPC.VI.Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se o feito.VII.Deixo de condenar a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que não restou formada a relação 

processual no presente feito.VIII.Considerando que a autora é beneficiaria 

da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais ficará suspensa 

e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

IX.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 378909 Nr: 20518-14.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito sem julgamento do seu mérito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 485, inc. III, do CPC e, por corolário, torno 

sem efeito as medidas protetivas concedidas initio litis.VIII.Após o trânsito 

em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.IX.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que não restou formada a relação processual no 

feito.X.Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 
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julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XI.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 416061 Nr: 21158-80.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363/MT

 "(...) O primeiro ponto é que, o Juiz, ao proferir uma sentença, não está 

obrigado a examinar todos os fundamentos de fato e de direito trazidos em 

discussão, não se encontrando, por isso, compelido a responder todas as 

alegações das partes, especialmente quando há elementos processuais 

suficientes para formar o seu convencimento motivado, conforme caso em 

liça.Ademais, em análise à sentença objurgada, constata-se que 

absolvição do denunciado se deu em virtude da ausência de prova 

suficiente para a condenação, sendo claro como o céu no despertar, que 

tal insuficiência probatória se dá quanto aos fatos, não necessariamente 

quanto à capitulação jurídica, já que, é justamente quanto aos fatos 

imputados, que o réu se defende.Com efeito, não há dúvida de que a 

prova que o direito penal exige para a condenação deve vir 

cumpridamente indicada nos autos, devendo se apresentar com 

fundamento suficiente para que o julgador, ao expressar a decisão que o 

Estado e a comunidade esperam, fique isento, tanto quanto possível, de 

erronias ou de injustiças.Sendo assim, não subsistindo provas suficientes 

para condenação, certamente, pouco importa que tal absolvição se dê 

com relação ao delito previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, como no 

caso se deu, ou concernente ao delito tipificado no art. 147, do Código 

Penal, como pretendido, já que o cerne da questão, o núcleo do tipo 

“ameaçar”, seja ele como meio para se atingir a subtração da res furtiva, 

ou como promessa de mal injusto e grave, não restou satisfatoriamente 

evidenciado, pelas contradições observadas.Por tais fundamentos, não há 

que se falar em vício de omissão na sentença hostilizada, não se 

olvidando que a busca pela primazia da tecnicidade não se consubstancie 

em mero formalismo contraproducente ao feito.Em face do exposto, 

CONHEÇO dos presentes embargos, todavia, REJEITO-OS, a fim de 

manter, integralmente, a sentença objurgada (fls. 137/140), a qual julgou 

improcedente a denúncia.CIÊNCIA ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos.Às providências.CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 426602 Nr: 1895-28.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:4902, ÍRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:9486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador (CPC, art. 

357).

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318068 Nr: 17413-34.2011.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JACKELINE FRANCO 

MORAES - OAB:19816/o, JOÃO VIRGOLINO DO NASCIMENTO 

SOBRINHO - OAB:3112, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK SILVA 

INÊZ DE ALMEIDA - OAB:7355-A, Isabelly Furtunato - OAB:21705/B

 Vistos etc.

 I. Defiro o pedido retro e, por corolário, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2018, às 14h30min.

II. Intime-se via DJe o patrono das partes para que tomem ciência do ato.

III. Expeça-se mandado para intimação das partes para que compareçam 

ao ato

IV. Nos termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

V. Intimem-se

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318887 Nr: 18385-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT, RAFAELA 

ZANELLA MORAES - OAB:22076/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FRANCISCO DA 

SILVA SCHMITT - OAB:19.276, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13.925, 

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - OAB:17.174, TARCISIO LUIZ BRUN 

- OAB:16191-O

 Vistos etc.

I. Intime-se o patrono da exequente para que se manifeste sobre a 

impugnação de fls. 127/132.

II. Intime-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329343 Nr: 9417-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito sem julgamento do seu mérito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 485, inc. III, do CPC e, por corolário, torno 

sem efeito as medidas protetivas concedidas initio litis.X.Após o trânsito 

em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.XI.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que não restou formada a relação processual no 

feito.XII.Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XIII.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343443 Nr: 3513-13.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SANTOS NEVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

THAMIRES MISSASSI HELLER (ESTAGIÁRIA DA UNIC) - OAB:19018/E

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pelo patrono do acusado (fl. 138) em 

relação à oitiva da vítima.

II. Designo audiência para interrogatório do acusado para o dia 10 de abril 

de 2018, às 14h00min.

III. Intime-se um dos advogados do Núcleo de Prática de Jurídica da UNIC 

para que participe do ato e acompanhe o réu.

IV. Expeça-se mandado para intimação do acusado para que compareçam 

ao ato.

V. Intime-se o réu.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358177 Nr: 20417-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO FARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

RÔMULO OLIVEIRA CORBELINO - OAB:19007/E

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro e em atendimento ao que estatui o art. 21 

da Lei 11.340/2006, intime-se a vítima da sentença de fls. 140/145, via 

edital com prazo de 20 dias.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 416383 Nr: 21531-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:18.857, Jaqueline Lima de Souza - OAB:15924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30/05/2018 às 13h30min, dando, assim, 

prosseguimento ao feito.Intimem-se as partes para que em 15 dias 

depositem o rol de testemunhas, sob pena de preclusão.Nos termos do 

determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, observando-se o 

disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.Intimem-se 

pessoalmente ambas as partes para que prestem depoimento pessoal em 

audiência, devendo constar do mandado as advertências constantes nos 

§ 1º e 2º do artigo 385 do CPC. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429139 Nr: 4609-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pela defesa do acusado em relação à 

oitiva da vítima.

II. Considerando que dispõem o art. 1.198 da CNGC do Estado de Mato 

Grosso, postergo a redesignação do ato, ante a ausência de pauta nos 

termos da norma acima em questão.

III. Volvam-me os autos conclusos no mês de Fevereiro/2018 para 

redesignação do ato.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 465929 Nr: 5767-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNF, CNF, CIBELLE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO FERRAZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:, SOFIA ALEXANDRA M. C. V. B. MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALFRANIO BATISTA DA 

SILVA - OAB:14010/MT

 Vistos etc.

I. Intime-se o patrono da exequente para que se manifeste sobre a petição 

de fls. 129.

II. Intime-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 501331 Nr: 40393-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Intime-se o patrono do indigitado para que, no prazo de 10 dias, 

comprove o pagamento da fiança arbitrada em audiência de custodia (fls. 

31/35).

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 468752 Nr: 8676-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 8676-32.2017.811.0042 CÓDIGO 468752

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): REINALDO WAGNER DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Reinaldo Wagner da Silva, Rg: 19892217 SSP MT 

Filiação: Otávio Antônio da Silva e Duvergina Catarina da Silva., data de 

nascimento: 18/02/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá.-MT, convivente, 

pedreiro., Endereço: Rua M, Qda. 24, Casa 36, Bairro: Jardim Brasil, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO DO DENUNCIADO de conformidade com 

o despacho abaixo transcrito e com a Denúncia, intimando-o para que no 

prazo de 10 dias responda à acusação por escrito, na forma da nova 

redação do art. 396 do Código de Processo Penal.

OBSERVAÇÃO: Em caso do réu não apresentar contestação, será 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 
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instituição para que apresente a resposta à acusação.

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra REINALDO WAGNER DA SILVA, pelo 

fato a seguir exposto. No dia 04/03/2017, Nesta capital, o denunciado 

ofendeu a integridade corporal e ameaçou por meio de palavras e gestos 

de causar mal injusto e grave a vítima Jaqueline Barbosa de Jesus e de 

tudo mais que constam nos autos, encontra-se o denunciado incurso no 

ART. 129,§9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61 INCISO II ALIENA "f", 

C/C ART. 69 AMBOS DO CP. C/C LEI 11.340/06.

DECISÃO/DESPACHO: Ação Penal n° 8676-32.2017.811.0042 

(Cód.468752) VISTOS. DEFIRO a cota Ministerial de fls. 66/67. DETERMINO 

a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado REINALDO WAGNER DA SILVA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE o 

necessário. Às providencias. CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IVA CAMPOS DA 

SILVA, digitei.

Cuiabá - MT, 15 de dezembro de 2017.

Wellitom Osorski Goulart

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 466306 Nr: 6155-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabel Calazans Duarte - 

OAB:17471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Desta forma, a fim de se evitar duplicidade na regulamentação da 

referida matéria, REVOGO a DECISÃO de fls. 16/17, exclusivamente no 

que concernem os ALIMENTOS PROVISIONAIS.No que tange o pedido de 

intimação do requerido para pagamento do valor remanescente do 

“quantum” devido e proveniente do acordo anteriormente entabulado, por 

se tratar de acordo justamente formalizado em juízo diverso do presente, 

poderá a parte requerente formalizar o pedido em voga e até propor 

demanda executiva junto ao juízo competente (Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT) para execução do 

referido título executivo.De igual sorte, no que concerne o pedido de 

declaração da nulidade do registro de imóvel, que fora objeto de partilha 

realizada perante Juízo diverso deste, bem como o pedido de indenização 

compensatória em razão da sonegação de determinados bens da devida 

partilha, também entendo que deverão ser submetidos à apreciação junto 

ao Juízo Competente para tanto, qual seja, o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital, mesmo porque o 

referido Juízo detém o conhecimento pioneiro do litígio em testilha, 

corroborando, ainda, com o disposto no art. 516, inciso II, do 

CPC/15.Outrossim, com relação ao parecer ministerial de fl. 38, em 

consulta ao Sistema Apolo, verifico que o Inquérito Policial aparentemente 

referente aos fatos noticiados nestes autos se encontra registrado sob o 

id. 501184, e em carga com o Ministério Público, desde 

17/11/2017.INTIME-SE a requerente, por meio de sua patrona – via 

DJE.INTIME-SE o requerido.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 499619 Nr: 38717-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EJAPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14847

 VISTOS ETC.

Esthefane Joyce Almeida Pereira Sena, qualificada nos autos em epígrafe, 

requereu medidas protetiva em seu favor, tendo como requerido Gustavo 

Fernandes da Silva, devidamente qualificado nos autos. Em audiência de 

conciliação as partes compuseram acordo, quanto às visitas com o filho 

em comum do casal. O MP manifestou favoravelmente a homologação do 

referido acordo, bem como pela revogação das medidas protetivas e 

solicitação de encaminhamento do inquérito policial referente aos fatos a 

este juízo pela autoridade policial civil. Após, volveram-me conclusos para 

decisão. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Versam os autos acerca de medidas protetivas.

Compulsando os autos verifico que as partes transigiram em audiência de 

conciliação (fls. 25) e requereram a homologação do avençado.

Verifico também que o acordo contou com a aquiescência do Ministério 

Público (fl. 29).

Com efeito, sendo as partes capazes e havendo concordância do MP, 

impõe-se a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e com 

o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 25), ex 

vi do teor talhado no preceptivo do art. 487, inc. III, “b” do CPC, 

notadamente ao que diz respeito ao direito de visitação: (...) Ficou 

acordado entre as partes que as visitas do requerido ao menor 

GUILHERME SENA FERNANDES DA SILVA poderão ser feitas de maneira 

livre, sendo que o genitor deverá somente se comprometer previamente a 

combinar com a requerente acerca da data, horário e local em que 

ocorrerão as visitas.

Revogo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

INTIMEM-SE as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Após, transitado em julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os presentes autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 363930 Nr: 3447-96.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JUNIOR COSTA CADIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 (Cód. 363930)

VISTOS.

Primeiramente, tendo o réu não sido intimado pessoalmente, conforme 

certidão de fls. 199, revogo a decisão de fls. 200, tão somente quanto a 

decretação de sua revelia.

Ademais, considerando que o patrono do réu, intimado via DJE acerca da 

audiência designada às fls. 200, não compareceu na referia audiência e 

ainda, intimado para manifestar se ainda patrocina os interesses do 

acusado, quedou-se inerte, fls. 211, DESTITUO o patrono do acusado, Dr. 

EDNO DE FRANÇA BARRETO, OAB/MT 10.274, constituído às fls. 181.

INTIME-SE o réu, pessoalmente, para constituir novo Advogado, no prazo 

de 10 (dez) dias, ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Após, informada a impossibilidade, ou decorrido o prazo sem nomeação, 

RETORNEM-ME os autos conclusos para nomeação de defensor.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 379634 Nr: 21313-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOUGLAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB/MT 5.920 - OAB:, PAULO CÉSAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - 

OAB:17.483

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, proceda-se a vinculação do valor da fiança 

arbitrada ao presente processo.

Após, intime-se a Defesa - via DJE para que apresente dados bancários e 

CPF do acusado para liberação da fiança arbitrada, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 101815 Nr: 5241-21.2016.811.0063

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSM, DdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Após, nada sendo requerido, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 98545 Nr: 2415-22.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CSKK, 

KSK, ECSK, LK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ione Filomena dos Santos - 

OAB:21956/0, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11.686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Por estas razões, defiro o pedido Ministerial de fls. 359/360 e, determino 

que:

a)Suspendo as visitas da genitora ao filho, revogando a decisão de às fls. 

321/322.

b) Decreto novamente a Suspensão do Poder Familiar da requerida 

Andriele Koseki e Silva, em relação à criança C.S.K. K, até segunda ordem 

deste Juízo.

c) Intimem-se as partes dando lhes ciência desta decisão.

d) Determino que no prazo de 30(trinta) dias seja realizado novo estudo 

psicossocial com as partes.

e) Publique-se para ciência dos advogados constituídos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 91819 Nr: 610-68.2015.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOMdM, GCDPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:PGE

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos etc...,

 Trata-se de processo sentenciado às fls. 166/169, sendo a sentença 

retificada parcialmente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, conforme v. 

acordão de fls. 201/204.

Certificou-se às fls. 210 a existência de saldo residual no importe de R$ 

6,48 (seis reais e quarenta e oito reais).

O requerido postulou às fls. 213, pela restituição do saldo residual em 

favor do Fundo Estadual de Saúde.

Pelo exposto, determino que:

a) Deixo de devolver o saldo residual ao requerido por tratar-se de valor 

ínfimo.

b) Intimem-se as partes dando lhes ciência.

c) Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 98545 Nr: 2415-22.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CSKK, 

KSK, ECSK, LK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ione Filomena dos Santos - 

OAB:21956/0, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11.686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Por estas razões, defiro o pedido Ministerial de fls. 359/360 e, determino 

que:

a)Suspendo as visitas da genitora ao filho, revogando a decisão de às fls. 

321/322.

b) Decreto novamente a Suspensão do Poder Familiar da requerida 

Andriele Koseki e Silva, em relação à criança C.S.K. K, até segunda ordem 

deste Juízo.

c) Intimem-se as partes dando lhes ciência desta decisão.

d) Determino que no prazo de 30(trinta) dias seja realizado novo estudo 

psicossocial com as partes.

e) Publique-se para ciência dos advogados constituídos.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 9156 Nr: 2-32.2004.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Annibal de Souza Bouret

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ferreira de Oliveira Canongia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA CANONGIA - OAB:

 Procedo à intimação da parte, para no prazoa de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, juntada às fls. 172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27104 Nr: 3306-68.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora de Faria Valentin, Marcus Paulo de 

Faria Valentin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reziel Santi, Polaco Santi Mecânica e Guincho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Regina Gross 

hugueney - OAB:6662, Larissa Miter Simon - OAB:21400, TATIANA 

BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Litiely da Rosa 

Moreno - OAB:205720, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, 

Manoel Germano de Campos Neto - OAB:17002

 Procedo à intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, juntado às fls. 423.

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 3025 Nr: 155-97.2002.811.0083

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA SIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FININVEST S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO JUSTINO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:8115-B, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT, SISANE VANZELLA - 

OAB:5.971

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, caso 

queira/para promover a digitalização do processo no Sistema Projudi 

(Oficio Circular nº 390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Pereira de Souza

 Cod. Proc.: 17334 Nr: 1605-65.2008.811.0083

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISA DE CASTRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 INTIMO O RECLAMANTE do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16880 Nr: 1153-55.2008.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Pereira de Souza

 Cod. Proc.: 10917 Nr: 390-59.2005.811.0083

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LUIZ MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOR NÁUTICA PEÇAS E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:10386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182

 Autos nº 1049/2005

Cód. 10917

 Visto.

 Manifestando a parte Credora interesse na penhora do veículo 

encontrado, mesmo com as ressalvas registradas pelo juízo, determino:

I- a lavratura de AUTO DE PENHORA sobre os direitos da(s) parte(s) 

Devedora(s) sobre os eventuais direitos da(s) parte(s) Devedora(s) sobre 

o contrato de alienação.

II- a intimação da parte Credora para que, tão logo haja encerramento do 

contrato de alienação, promova comunicação nos autos solicitando o 

andamento do feito (alienação/adjudicação), no prazo legal.

Walter Pereira de Souza

Juiz de Direito - II

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 1016-24.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Irleigian Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Assim sendo, ausente a justa causa para o recebimento da Queixa Crime, 

REJEITO A QUEIXA-CRIME, deixando de instaurar a competente Ação 

Penal contra o Querelado LEONEL DOS REIS SANTOS, o que faço com 

base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.Cumpra-se. 

Publique-se, registre-se, intime-se. Findo o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124767 Nr: 5731-12.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Kurpel Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

ACOLHO a justificativa da vítima à fl.19, DESIGNO nova audiência 

preliminar para o dia 25/01/2018 às 15:00 horas.

INTIMEM-SE as partes.

EXPEÇA-SE o necesário.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119515 Nr: 635-16.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rosana Ribeiro Chioratto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 . Assim sendo, ausente a justa causa para o recebimento da Queixa 

Crime, REJEITO A QUEIXA-CRIME, deixando de instaurar a competente 

Ação Penal contra o Querelado LEONEL DOS REIS SANTOS, o que faço 

com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo 

Penal.Cumpra-se. Publique-se, registre-se, intime-se. Findo o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119553 Nr: 672-43.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Valdiney Dias Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 
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OAB:OAB/MT 20.079

 Assim sendo, ausente a justa causa para o recebimento da Queixa Crime, 

REJEITO A QUEIXA-CRIME, deixando de instaurar a competente Ação 

Penal contra o Querelado LEONEL DOS REIS SANTOS, o que faço com 

base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.Cumpra-se. 

Publique-se, registre-se, intime-se. Findo o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119556 Nr: 675-95.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Clédison Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 No caso, a liberdade de expressão jornalística deve prevalecer, 

afastando o abuso ofensivo na crítica veiculada. Assim sendo, ausente a 

justa causa para o recebimento da Queixa Crime, REJEITO A 

QUEIXA-CRIME, deixando de instaurar a competente Ação Penal contra o 

Querelado LEONEL DOS REIS SANTOS, o que faço com base no artigo 

395, inciso III, do Código de Processo Penal.Cumpra-se. Publique-se, 

registre-se, intime-se. Findo o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119921 Nr: 1027-53.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edleusa Afonso de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Assim sendo, ausente a justa causa para o recebimento da Queixa Crime, 

REJEITO A QUEIXA-CRIME, deixando de instaurar a competente Ação 

Penal contra o Querelado LEONEL DOS REIS SANTOS, o que faço com 

base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.Cumpra-se. 

Publique-se, registre-se, intime-se. Findo o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119923 Nr: 1029-23.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Miguel Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Assim sendo, ausente a justa causa para o recebimento da Queixa Crime, 

REJEITO A QUEIXA-CRIME, deixando de instaurar a competente Ação 

Penal contra o Querelado LEONEL DOS REIS SANTOS, o que faço com 

base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.Cumpra-se. 

Publique-se, registre-se, intime-se. Findo o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119925 Nr: 1031-90.2017.811.0062

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jose Luiz Monteiro Salgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Assim sendo, ausente a justa causa para o recebimento da Queixa Crime, 

REJEITO A QUEIXA-CRIME, deixando de instaurar a competente Ação 

Penal contra o Querelado LEONEL DOS REIS SANTOS, o que faço com 

base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.Cumpra-se. 

Publique-se, registre-se, intime-se. Findo o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28079 Nr: 354-34.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Jose Trindade - EPP, Carlos Jose Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL de fl. 

130 e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 DE 

JUNHO DE 2018, às 14h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei 

n. 9.099/95), quando, nos termos do artigo 81, da Lei dos Juizados 

Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em 

seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo 

possível, proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, 

conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar e intimar os 

acusados, observando o endereço informado à fl. 130, devendo ser 

instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar que os 

acusados deverão comparecer à audiência acompanhados de advogados 

e com suas testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no 

mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 

9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se 

os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIRONDON para a defesa da ré, devendo 

a secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada para 

comparecer à audiência designada.

Intime-se a d. defensora constituída nos autos.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35691 Nr: 2468-09.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

GUAXUPE LTDA - EPP, Valdenei de Jesus Tortela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 

173, na forma requerida.

 2. INTIME-SE a empresa autora do fato para apresentar os documentos 
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solicitados pelo Parquet à fl. 173, bem como eventuais esclarecimentos 

que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, dê-se nova vista dos autos ao MPE.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35303 Nr: 2202-22.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacadão de Madeiras Rio Branco Ind. E Com. 

Ltda - EPP, Rogerio Pagnhunsat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:23.146-O

 Designo audiência preliminar para o dia 11 de abril de 2018, às 16h.

 Intimem-se os autores do fato, preferencialmente, por telefone e, 

alternativamente, por envio de carta registrada com aviso de recebimento 

(AR) em seus endereços constantes nos autos.

 Certifique-se acerca do eventual recebimento do benefício de transação 

penal.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500697-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500497-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500493-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500013-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001635-57.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANILDO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001320-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IROTILDE TOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500739-76.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA JACOBINA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-39.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA QUEIROZ DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 0504596-96.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILTON RIBEIRO CANTANHEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA OAB - MT0017274A-O 

(ADVOGADO)

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUZIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar 

quanto à realização do exame de angiotomografia de aorta torácica, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Considerando a informação do Hospital Geral 

Universitário – HGU (Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 

de Cuiabá) de ID. 10667176, intime-se a parte autora para se manifestar 

quanto à realização do procedimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003073-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. MINOTTO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003073-78.2017 Ação: Reparação de Danos Materiais e Lucros 

Cessantes Autora: F. N. Minotto Me. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... F. N. MINOTTO ME, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 07 

de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005931-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005931-82/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral Autor: Fabrício Alves da Rosa. Ré: 

Distribuidora de Energia S/A – Energisa Mato Grosso. Vistos, etc. 

FABRÍCIO ALVES DA ROSA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” em desfavor de 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA MATO GROSSO, ambas 

pessoa jurídica de direito privado, sobrevindo pedido de tutela de urgência. 

De outro norte, a parte autora fora intimada, via seu patrono (fl.47 – 

correspondência ID 9898570), para sanar as irregularidades, entretanto, 

deixou transcorrer o prazo in albis, eis que as manifestações de (ID’s 

10268619, 10268646, 10268653 e 10551849) não atenderam o 

determinado pelo despacho de (fls.45/46 – correspondência ID 9695425). 
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É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de 

extinção do feito, a parte autora não carreou os dados e documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado às 

(fls.45/46 – correspondência ID 9695425). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - 

AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - 

INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC 

- INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES 

DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante 

tenha sido intimado para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo 

Juízo a quo, o Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, 

correto o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem 

resolução do mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único 

c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a 

desnecessidade da intimação pessoal, eis que a publicação em nome do 

advogado constituído nos autos é o quanto basta, sendo este o 

entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não conhecido”. 

(TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. Federal POUL 

ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por 

sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado FABRÍCIO 

ALVES DA ROSA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito privado, com fulcro no art. 321, do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. 

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja 

vista que não houve a citação da ré. Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de novembro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004253-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA REGINA GANDOLFO (EXECUTADO)

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1004253-32/2017 

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente Exequente: 

Rondon Plaza Shopping Ltda. Executados: Daniella Carolina Ribeiro 

Okamoto e Outros. Vistos, etc. RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Execução por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente” em desfavor de DANIELLA CAROLINA RIBEIRO 

OKAMOTO, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO e MARTA 

REGINA GANDOLFO OKAMOTO, com qualificação nos autos, aduzindo: 

“Que o exequente é credor do executado na importância de R$741.946,35 

(setecentos quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta 

e cinco).” De outro norte, compulsando os autos verifica-se que a parte 

deixara de proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme 

determinado no despacho de (fls.126/127), conforme certidão de (fl.129), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe 

o artigo 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de 

lei que a petição inicial não pode ser despachada sem o recolhimento das 

custas inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de 

Processo Civil, e não sendo o processo preparado no prazo de quinze 

dias a contar da data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a 

distribuição ser cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do 

artigo 485 do Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de 

ofício como tal pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do 

feito provoca o cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 

12.152-PE, rel. Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado 

pela imprensa oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição. Não há necessidade de 

intimação pessoal da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio 

Lazzarini, julgado em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por 

sentença, EXTINTO a presente “Ação de Execução por Quantia Certa 

contra Devedor Solvente” promovida por RONDON PLAZA SHOPPING 

LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de DANIELLA CAROLINA 

RIBEIRO OKAMOTO, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO e 

MARTA REGINA GANDOLFO OKAMOTO, com qualificação nos autos, e o 

faço com amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; 

e, via de consequência, determino o cancelamento da distribuição, na 

forma do artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte exequente. 

Façam-se as anotações em conformidade com o Provimento nº 

18/2012/CGJ. Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 19 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001058-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LACERDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1001058-39.2017 

Ação: Indenização por Dano Moral e Material Autor: Rogério Martins de 

Oliveira Ré: LG Eletrônics do Brasil Ltda. Vistos, etc. ROGÉRIO LACERDA 

DE SOUZA, com qualificação nos autos, devidamente representada e via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Reparação por Danos Materiais e Morais” em desfavor de LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, com qualificação nos autos, aduzindo: 

“Que o autor adquiriu perante a requerida um aparelho celular, no valor de 

R$ 1.588,00 (um mil quinhentos e oitenta e oito reais); que o aparelho 

apresentou defeito e foi entregue para a requerida para que fosse 

encaminhado para o conserto; que passado mais de 40 (quarenta) dias, 

nada foi resolvido, razão pela qual o requerido ingressou com reclamação 

administrativa junto ao PROCON, ocasião onde restou acordado que o 

valor seria devolvido em até 20 (vinte) dias, o que não ocorreu 

efetivamente; que diante de tais fatos, deve ser indenizado por danos 

matérias e morais. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 1.588,00 

(um mil quinhentos e oitenta e oito reais), postulando a ação sob o manto 

da assistência judiciária gratuita.” A assistência judiciária foi deferida. 

Devidamente citada, apresentou contestação, onde procurou rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que preliminarmente é 

incompetente esse juízo para processar e julgar o feito, tendo em vista a 

impossibilidade de produção de prova pericial nos Juizados Especiais 

Cíveis; que o produto não mais estava no prazo de garantia; que inexiste 

dano moral indenizável. Junta documentos.” Houve audiência de 

conciliação (ID 7228507), restando inexitosa. Após a audiência 

apresentou a parte ré nova manifestação com cunho de defesa (ID 

7277369). Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (ID 

7448043). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (ID 9271686), oportunidade onde houve 

manifestação da ré e o autor não realizou manifestação, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 
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formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). Cumpre esclarecer, antes mesmo adentrar-se no caso concreto 

que somente a contestação apresentada no ID 6867892 será analisada, 

tendo em vista que o ato praticado é daquele que não permite aditamento, 

ou seja, opera-se o instituto da preclusão consumativa. Quanto a 

preliminar de incompetência aventada na peça de defesa, de que o 

Juizado é incompetente para julgar o feito, esta não será analisada tendo 

em vista que claramente é decorrente de lapso do procurador da ré, uma 

vez que este juízo não é daquele regido pelas normas da Lei 9.099/95. No 

mérito, depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que a versão 

apresentada na peça defensiva, entendo que os elementos de provas 

carreadas ao ventre dos autos socorre a pretensão do autor. A ré em que 

pese alegar que o objeto não estava mais no período de garantia, recebeu 

por meio de um de seus prepostos o bem para encaminhamento a 

assistência técnica e reparo (ID 4899024), inclusive estabelecendo prazo 

para devolução do bem ao autor, o que efetivamente não ocorreu. Ora, 

dessa forma evidente que não cabe nesse momento a ré alegar referida 

perda de garantia, pois seria totalmente incongruente com o ato praticado 

ainda de forma administrativa. A ré, por intermédio de seu bastante 

procurador, ao apresentar a sua peça defensiva não conseguiu 

comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, cujo ônus era seu, eis que se trata de relação de consumo e o autor 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, qual seja, demonstrou que o 

produto efetivamente foi entregue para garantia/assistência, que houve 

acordo de devolução de valores junto ao Procon e que por fim os valores 

referente ao acordo de devolução dos valores somente foi cumprido após 

a interposição da presente demanda. Era ônus da ré demonstrar que os 

fatos alegados não aconteceram da forma aventada, e não se trata de 

prova impossível. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se 

manifestado: “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. MICROONDAS COM DEFEITO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

QUE DEVOLVEU O APARELHO SEM FUNCIONAR. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. 

DANOS MORAIS MANTIDOS. Documentos trazidos aos autos que 

comprovam a versão da autora sobre a compra de produto defeituoso que 

foi à assistência técnica e retornou sem conserto. Danos morais 

arbitrados em conformidade com o entendimento dessa e. Corte. Súmula 

343 TJRJ. Sentença que não merece reforma. Precedentes desta Corte. 

Pedido de extensão de prazo para a entrega do produto prejudicado em 

razão do lapso temporal havido no processamento dos autos pelo juízo de 

piso. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 22254784120118190021 

RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 4 VARA CIVEL, Relator: NILZA 

BITAR, Data de Julgamento: 29/03/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2017) Evidente ressaltar 

que em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, bem como 

colacionar aos autos documentos, estes não são hábeis a elevar a 

improcedência da demanda na forma que pretende. Dessa forma, não fora 

diligente em demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a não ensejar 

o dever de indenizar. No que tange o dano moral, entendo que esse 

também é ocorrente. O autor demonstrou toda a saga que passou com a 

finalidade de ter seu serviço reestabelecido, inclusive procurando o 

Procon antes de entrar na esfera judicial. Ademais, ainda posteriormente a 

propositura da presente demanda, teve nova suspensão de energia de 

forma, no mínimo, irregular, fatos que superam e muito o mero 

aborrecimento do cotidiano. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento 

jurisprudencial: “COMPRA E VENDA. Aparelho celular. Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. 

Interposição de apelações pela ré comerciante e pela autora. Preliminar de 

ilegitimidade passiva. Rejeição. Hipótese dos autos não trata de 

responsabilidade pelo fato do produto, mas sim de responsabilidade por 

vício de qualidade do produto. Inaplicabilidade do artigo 13 do CDC. 

Responsabilidade solidária da ré comerciante. Inteligência do artigo 7º, 

parágrafo único, c.c. o artigo 18, ambos do CDC. Mérito. Vícios do produto 

que não foram sanados dentro do prazo legal de trinta dias. Direito da 

autora exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme os 

termos do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC. Danos morais. Frustração da 

expectativa de aquisição de um produto em perfeito estado de 

funcionamento. Impossibilidade de utilização do produto em razão da 

ineficiência da comerciante no tocante à reparação dos vícios. 

Transtornos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e ensejam 

indenização por danos morais. Pretensão de majoração dos honorários 

advocatícios. Rejeição. Reforma da r. sentença, apenas para majorar o 

valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00. Apelação da ré 

não provida e apelação da autora parcialmente provida.” (TJ-SP 

00055692020128260306 SP 0005569-20.2012.8.26.0306, Relator: Carlos 

Dias Motta, Data de Julgamento: 07/08/2017, 27ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2017) Resta somente a fixação 

do quantum indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste 

critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou 

até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao 

dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há 

previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano 

moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da 

lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às 

suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da 

indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como 

princípio geral: “não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais’, promovida 

por ROGÉRIO LACERDA DE SOUZA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, com qualificação nos 

autos, para o fim de condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 

1.588,00 (um mil quinhentos e oitenta e oito reais) à titulo de dano material, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) a partir da citação e correção 

monetária (INPC/IBGE) a partir do efetivo desembolso. Do referido valor, 

encontrado por meio de mero cálculo aritmético, deve ser decotado o valor 

reconhecidamente recebido pelo autor (ID 7348043). Condeno ainda a ré 

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) 

a contar desta decisão. Condeno-a também ao pagamento de custas 

judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sob o valor da condenação. Transitada em julgado, não havendo pedido 

de cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 09/novembro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726208 Nr: 7153-44.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7153-44.2013

Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

Autor: José Ferreira

Réu: Banco Semear S/A

 Vistos, etc...
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 JOSÉ FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de 

BANCO SEMEAR, aduzindo:

 “Que, recebeu em sua residência uma correspondência contendo 

comunicado da SERASA, onde o réu solicitava a inclusão do seu nome 

nos registros daquele órgão de proteção ao crédito; que, o motivo da 

restrição seria um débito de R$ 110,92 (cento e dez reais, noventa e dois 

centavos), relativos a um financiamento oriundo do contrato n° 

040260316; que, referido financiamento seria no valor de R$ 495,50 

(quatrocentos e noventa e cinco reais, cinquenta centavos), divididos em 

seis parcelas; que, nunca contratou com o referido Banco; que, procurou 

o PROCON para resolver a questão, uma vez que desconhece o débito; 

que, nunca contratou serviço junto ao réu; que, a atitude do réu é 

totalmente ilegal e ilegítima, o que vem causando sérios prejuízos ao autor, 

assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação do réu nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”.

 Devidamente citado, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo:

 “Que, é importante mencionar que o financiamento foi concebido de modo 

a viabilizar a aquisição de bens de consumo pela parte autora no 

estabelecimento comercial denominado Associação dos Comerciantes de 

Materiais, mais conhecida como ACOMATY/MT; que, as parcelas era 

pagas em atraso; que, a negativação ocorreu em decorrência do atraso 

da quinta parcela, tendo a parte autora pago em 08 de abril de 2013, e o 

Banco efetuou a baixa em 04 de abril de 2013; que, não pode a parte 

alegar desconhecer o contrato e que houve cobrança indevida; que, não 

obrou com culpa, por isso, não há que se falar em indenização, assim, 

pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus 

da sucumbência”.

 Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi designada audiência 

preliminar, a qual se realizou, não se obtendo êxito, tendo o réu requerido 

a realização de prova pericial, a qual foi deferida (fl.99), vindo aos autos, 

ocorrendo manifestação das partes.

 Saneado o processo, foi designada audiência de instrução e julgamento, 

sendo deferida a oitiva da testemunha mencionada pelo autor 

(fls.181/185), não sendo ouvida, uma vez que o mesmo não providenciou 

a sua intimação, dando-se por encerrado a instrução, passando-se aos 

debates orais, tendo as partes reprisado as teses anteriormente 

esposadas, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação de 

danos morais, porque, segundo a inicial, terceira pessoa usando de 

documentos falsos, beneficiou-se dos serviços da ré, qual seja, gerando 

o contrato n° 040260316, no valor de R$ 495,50 (quatrocentos e noventa 

e cinco reais, cinquenta centavos), sendo registrado no cadastro de 

inadimplentes, experimentando dissabores e constrangimentos.

 Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

vestibular, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado ao 

autor, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia.

 Em sua inicial, assevera que nunca tivera qualquer relacionamento 

comercial com o réu, por isso, não deveria ter seu nome lançado no 

cadastro de inadimplentes, por débito oriundo do contrato de crédito 

firmado em 18 de setembro de 2.012 (fl.60).

 Por sua vez, em sua peça de bloqueio a empresa ré informa que o 

contrato é válido.

 Submetido à perícia, o perito nomeado por este juízo, após minuciosa 

análise no documento de crédito ao responder a pergunta n° 1 – Pede-se 

ao sr. Perito informar se as assinaturas apostas na cédula de crédito e no 

documento pessoal da parte autora encontram diferenças discrepantes? 

Respondeu “Não”. (grifamos-fl.168), demonstrando, por conseguinte, a 

veracidade do documento.

 Oportuno salientar que não se trata aqui de alegação de falsidade de 

assinatura ou de impossibilidade de identificação de quem teria assinado o 

documento, como alega o autor. De fato, a tese que sustenta a pretensão 

autoral é de falsidade de documento, haja vista que alegou, 

expressamente, que “o autor nunca contratou como referido Banco ou 

qualquer outro nesse sentido”(fl.06-grifamos), não reconhecendo a 

assinatura oposta no documento de crédito.

 Neste cenário, si et in quantum, dúvidas não restam de que se sustenta o 

autor sua pretensão na tese de que título de crédito não é veraz, e, 

partindo de tal premissa, a ele, postulante, competia produzir provas que 

amparassem sua alegação.

 Sobre o tema, oportuno ressaltar a lição de Fredie Didier Jr., in Curso de 

Direito Processual Civil, volume 2, Editora JusPodivm, Salvador/BA, 11ª 

edição, p. 220:

 A falsidade material consiste 'na ofensa à verdade devida à formação de 

documento falso ou a alterações introduzidas em documento verdadeiro'. 

Ela pode decorrer de confecção de um documento novo, tal como, 

formação de documento e lançamento de assinatura falsa.

 Adiante, ao comentar acerca das "Possíveis atitudes da parte contra 

quem a prova documental é produzida (art. 436, CPC)", disse o autor a f. 

231: (...) b) Pode a parte impugnar a sua autenticidade, sustentando que a 

autoria revelada não corresponde à autoria material ou intelectual (art. 

436,II, do CPC).

 Nesses casos, é muito comum observar a provocação do que se vem 

chamando de incidente de verificação ou de reconhecimento, que não se 

confunde com o incidente de arguição de falsidade. É o que se dá, por 

exemplo, quando a parte reputa inautêntico o documento, por não ter sido 

reconhecida, seja por autenticidade ou por semelhança, a firma nele 

lançada (art. 411, I e II, do CPC), ou quando o reputa imprestável por ter 

sido ele juntado em cópia simples, sem a devida conferência e certificação 

feita pelo escrivão (art. 424, CPC).

 Não se admite alegação genérica de inautenticidade; a parte precisa 

trazer argumentação específica (art. 436, § único, CPC) - isto é, deve 

suscitar algum dado objetivo capaz de infirmar a autenticidade do 

documento impugnado, apontando, no mínimo, os indícios da 

inautenticidade sustentada. Se isso não for feito, caberá ao juiz inadmitir o 

pedido de verificação ou de conferência.

 Partindo da premissa de que o ônus da prova, no caso dos autos, é do 

autor, haja vista que sustentou suas melhores razões na alegação de 

falsidade do título de crédito, passo a análise dos documentos carreados 

aos autos.

 Da leitura do documento de (fl.60), estou em que se pode facilmente 

perceber que ele foi assinado pelo próprio autor, como bem se pode 

verificar pelos documentos juntados com a inicial, demonstrando a ‘olho 

nu’ a semelhança, o que, mais tarde, restou confirmado pelo laudo pericial, 

não haver diferenças discrepantes entre a cédula de crédito e no 

documento pessoal (fl.168).

 Não obstante, não se interessou o autor em produzir tal prova, e, neste 

cenário, inafastável o reconhecimento de que o documento de crédito 

deve ser considerado como prova da existência da dívida, o que afasta a 

alegação de irregularidade.

 Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça mineiro:

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

FALSIDADE DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE ARGUIU. 

RESSARCIMENTO INDEVIDO. Demonstrada a existência da dívida, a 

inscrição do devedor nos registros dos órgãos de proteção ao crédito é 

lícita, o que afasta a aplicação do artigo 927 do Código Civil para a 

imposição da obrigação de reparação de danos morais. - A quem argui a 

falsidade do documento incumbe fazer prova nesse sentido, a teor do 

disposto no artigo 389, inciso I, do Código de Processo Civil. (Apelação 

Cível nº 1.0145.14.038900-1/001 - Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata).

 EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE - ÔNUS DA PROVA - 

PARTE QUE ARGUIR - INTELIGÊNCIA DO ART. 389, I DO CPC - AUSÊNCIA 

DE PROVA CONCRETA ACERCA DA FALSIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA. O Código de Processo Civil determina que a parte deve 

arguir incidente de falsidade quando duvidar da veracidade de um 

documento particular, sendo que incumbe àquele que alega a falsidade o 

ônus de prová-la, nos termos do art. 389, I do CPC. Não havendo nos 

autos prova segura da falsidade do documento, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. (Apelação Cível n. 

1.0027.08.143663-9/001, Rel. Des. Wanderley).

 Portanto, é ônus do devedor provar fato impeditivo, modificativo ou 
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extintivo do direito do credor, demonstrando a ilicitude do débito, o 

pagamento da dívida, a falsidade do documento, a inexistência da relação 

jurídica ou mesmo outro fator que possa ensejar a declaração da 

inexistência do débito.

 Uma vez que a comprovação da falsidade de documento compete a quem 

alega, nos termos do art. 429, I, do CPC, no caso dos autos, o autor não 

se desincumbiu a demonstrar, minimamente, que não se trata de 

documento veraz aquele juntado a (fl.60).

 O pedido formulado pela empresa ré, qual seja, a condenação do autor 

como litigante de má fé não tem como vingar, pois, é de conhecimento 

geral que improcedência da ação, se não associada a deslealdade 

processual da parte, não rende ensejo a declaração de litigância de má-fé.

 No caso posto à liça, não se vislumbra dolo processual, posto que os 

atos praticados pelo autor enquadram-se no regular exercício do direito de 

defesa dos interesses, que considera legítimos, não estando evidenciado 

qualquer propósito de prejudicar, uma vez que para que se concretize o 

procedimento de má fé, o ato perpetrado deve atingir a dignidade da 

Justiça, não se verificando quando as partes apenas se utilizam de 

argumentos que acreditam serem jurídicos para o resguardo de suas 

pretensões.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais" promovida por JOSÉ PEREIRA, em 

desfavor de BANCO SEMEAR, pessoa jurídica de direito privado, para 

condenar o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15 % (quinze por cento), sobre o valor dado à 

causa, devidamente atualizada, devendo ser observado o disposto no § 

3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 14 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452130 Nr: 7309-03.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DOS SANTOS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 7309-03.2011

Ação: Declaratória c/c Indenização

Autor: Sueli dos Santos Lemes

Réu: Banco do Brasil S/A

 Vistos, etc...

 Sueli dos Santos Lemes, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Banco do Brasil S/A, com qualificação nos 

autos.

 Devidamente citado, contestou o pedido. Houve impugnação, bem como o 

deferimento da prova pericial, sendo realizada, manifestando-se as 

partes, vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Os pedidos levados a efeito pelas partes: dilação de prazo para se 

manifestar sobre o laudo (fl.326), e que seja feita nova perícia (fl.329), 

não têm como prevalecer, uma vez que já decididos, conforme se 

constata da decisão de (fl.305).

 Defiro a prova oral requerida pelas partes.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 27 de março de 

2018, às 16:00 horas, e o faço com amparo no artigo 357 do Código de 

Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 14/dezembro/2017

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 871875 Nr: 7244-95.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.H MAGALHAES - RONDOLETRAS 

PUBLICIDADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:OAB/MT 8.818, CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Carta Precatória n º 7244-95.2017

Juízo Deprecante: Comarca de Cuiabá/MT

 Autor: Andreia Cristina Wernes Barbosa

 Réu: Rondoletras Publicidades

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido formulado a (fl.48).

 Para inquirição da testemunha, designo o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

16:00 horas.

 Comunique-se o douto Juízo deprecante.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 14/dezembro/2017.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004253-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA REGINA GANDOLFO (EXECUTADO)

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1004253-32/2017 

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente Exequente: 

Rondon Plaza Shopping Ltda. Executados: Daniella Carolina Ribeiro 

Okamoto e Outros. Vistos, etc. RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Execução por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente” em desfavor de DANIELLA CAROLINA RIBEIRO 

OKAMOTO, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO e MARTA 

REGINA GANDOLFO OKAMOTO, com qualificação nos autos, aduzindo: 

“Que o exequente é credor do executado na importância de R$741.946,35 

(setecentos quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta 

e cinco).” De outro norte, compulsando os autos verifica-se que a parte 

deixara de proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme 

determinado no despacho de (fls.126/127), conforme certidão de (fl.129), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe 
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o artigo 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de 

lei que a petição inicial não pode ser despachada sem o recolhimento das 

custas inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de 

Processo Civil, e não sendo o processo preparado no prazo de quinze 

dias a contar da data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a 

distribuição ser cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do 

artigo 485 do Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de 

ofício como tal pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do 

feito provoca o cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 

12.152-PE, rel. Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado 

pela imprensa oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição. Não há necessidade de 

intimação pessoal da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio 

Lazzarini, julgado em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por 

sentença, EXTINTO a presente “Ação de Execução por Quantia Certa 

contra Devedor Solvente” promovida por RONDON PLAZA SHOPPING 

LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de DANIELLA CAROLINA 

RIBEIRO OKAMOTO, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO e 

MARTA REGINA GANDOLFO OKAMOTO, com qualificação nos autos, e o 

faço com amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; 

e, via de consequência, determino o cancelamento da distribuição, na 

forma do artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte exequente. 

Façam-se as anotações em conformidade com o Provimento nº 

18/2012/CGJ. Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 19 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005772-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

LUCIMAR STANZIOLA OAB - PR51065 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1005772-76.2016 

Ação: De Cobrança c/c Pedido Liminar Autora: Pedromar Transportes Ltda 

Rés: Fertilizantes Heringer S.A e Outra Vistos, etc. PEDROMAR 

TRANSPORTES LTDA, devidamente representado e qualificado, via seu 

bastante procurador, ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor 

de FERTILIZANTES HERINGER S.A e BOM JESUS TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, a autora 

realizou para com a 2ª ré serviço de transporte, mediante a emissão de 

carta frete, tendo como obrigação proceder com o carregamento de 

grãos, fertilizantes e adubos na 1ª ré, conforme discrimina no CTe, e 

entregou a carga em seu destino; que a prestação de serviços realizada 

pela requerente ocasionou diversos prejuízo de ordem material; que a 2ª 

ré contratou a autora para a execução do serviço, porém, deixou de 

proceder o pagamento do adiantamento do vale pedágio, descumprindo o 

que dispõe a Lei 10.209/2001; que, a 2ª ré descontou do autor o valor do 

seguro conforme consta na carta frete; que, nos termos da disposição 

contida no artigo 8º da Lei 10.209/2001, postula-se que sejam as rés 

condenadas ao pagamento do valor total de R$ 20.998,44 (vinte mil 

novecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) 

compostos pelo valor em dobro do frete contratado em face de não 

observação das disposições contidas na Lei 12609/2001, mais o valor do 

pedágio pago e o despendido a título de seguro obrigatório; em sede de 

pedido liminar requer que as rés exibam os documentos referentes a 

contratação do frete; que há de ser reconhecida a responsabilidade 

solidária de ambas as rés, assim, requer a procedência dos pedidos, 

condenando as rés ainda nos ônus de sucumbência. Juntou documentos 

e deu a causa o valor de R$ R$ 20.998,44 (vinte mil novecentos e noventa 

e oito reais e quarenta e quatro centavos).” Devidamente citadas, as rés 

ofereceram contestações, onde procuram rechaçar as assertivas levadas 

a efeito pela autora, aduzindo: “Fertilizantes – Que, preliminarmente o 

pedido de exibição de documentos deva ser tido como má fé por parte da 

autora, eis que ao entregar as mercadorias ela mesma fica de posse dos 

aludidos documentos; que, o pedido de devolução em dobro das quantias 

referentes à contratação do frete é inconstitucional; que a pretensão da 

autora está prescrita, pois a Lei 11.442/2007 determina que o prazo para 

cobrança de danos ou reparação relativos ao contrato de transporte é de 

um ano; que, há necessidade de inclusão no polo passivo da pessoa de 

Evandro Batista Gianezini pois, era ele o real destinatário da carga; que, 

não há que se falar em valor de pedágio, eis que o trecho de transporte e 

nada referida data esses não existiam; que inexistem valores a serem 

pagos na forma de estadia extraordinária; e que impossível se afaz a 

exibição de documentos na forma pretendida; que a ação deva ser julgada 

totalmente improcedente, bem como a autora condenada ao pagamento de 

honorários de sucumbência. Bom Jesus – Que, preliminarmente o pleito de 

devolução em dobro das quantias referentes à contratação do frete são 

inconstitucionais; que, não há que se falar em devoluções do valor a título 

de seguro da carga, eis que não há nos autos qualquer demonstração de 

veracidade das alegações; que é costume na contratação de fretes que 

aquele que realmente efetue o transporte arque com os valores do 

seguro; que os valores acordados entre as partes, já havia a inclusão 

referente as despesas com pedágio; que inexiste nos autos comprovante 

de pagamento dos pedágios que se pleiteia devolução; que a presença da 

litigância de má fé no caso concreto, tendo em vista que formulou 

pretensão alterando a verdade dos fatos e usando o feito com o intuito de 

auferir objetivo expressamente ilegal; que a requerida não é responsável 

pelo carregamento e descarregamento da mercadoria, tampouco possui 

modo de controlar o tempo despendido para o ato, e, portanto, não está 

presente o dever de indenizar; que incabível a inversão do ônus da prova, 

bem como a impossibilidade de exibir os documentos referentes a 

contratação pois não estão em poder da requerida; que não pode a autora 

agora, apenas após o cumprimento da avença, pleitear indenização om 

base em fundamento que contraria sua própria postura ao longo da 

relação contratual, assim, requer por fim que seja a ação julgada 

totalmente improcedente, com condenação da autora e sucumbência. 

Sobre as contestações, manifestou-se a autora (ID´s 9035839 e 

9035846). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (ID 9588369), sobrevindo petitório da autora e 

das rés (ID´s 9875430, 9627391 e 9725041, respectivamente), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). Incialmente, cumpre indeferir o pedido de denunciação a lide da 

pessoa de Evandro Batista Gianezini eis que ausentes os requisitos 

previsto no art. 125, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, 

verifica-se que o cerne da questão reside na obrigatoriedade de 

ressarcimento do pagamento do vale-pedágio e a consequente aplicação 

da multa estabelecida no artigo 8º, da Lei n.º 10.209/2001, além do 

ressarcimento do valor do seguro indevidamente descontado do frete 

pago pela segunda ré, pois conforme alega a autora em sua inicial, a ré 

deixou de efetuar o pagamento antecipado do vale-frete, em total 

inobservância a Lei 10.209/2001, bem como, decotou do montante do 

frete, seguro, o que não é admitido. Pois bem, a segunda ré alega que 

ficou ajustado com a autora que nos valores já estava embutido o 

pagamento a ordem de despesas com pedágio. Porém, não restou 

comprovado que a avença tenha sido realizada nos moldes indicados na 

peça defensiva, estando totalmente dissociada de provas nesse sentido, 
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não havendo nos autos nenhum documento ou contrato firmado com a ré 

para demonstrar a fixação dos valores de vale-pedágio juntamente com o 

valor total do frete. A parte autora, por sua vez, juntou aos autos as 

cartas fretes de ID´s 4528836, onde efetivamente demonstra que 

houveram descontos dos valores referentes seguros e alega o 

pagamento de pedágios, juntando “previsão” de valores referentes ao 

trecho, porém sem demonstrar o efetivo pagamento desses valores. 

Diante de tais documentos e das afirmações da parte autora e, em 

consonância com o que determina a Lei 10.209/2001, e, em especial diante 

da ausência de demonstração de efetivo pagamento ou descontos dos 

valores referentes a pedágios, não há como acolher os pedidos autorais. 

A Lei 10.209/2001, em seu artigo 11, § 5º, assim dispõe: “Art. 3o A partir 

de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o 

Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, 

independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste 

artigo.” E sobre o tema a jurisprudência, assim tem entendido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A partir da edição da 

medida provisória nº 2.025/2000, posteriormente convertida na lei 

10.920/01, a responsabilidade pelo pagamento do valor do pedágio passou 

a ser do embarcador, e não do transportador autônomo. Hipótese em que 

algumas notas de conhecimentos emitidas destacam o valor do pedágio, o 

qual acabou sendo suportado pelo transportador, sendo-lhe devido, então, 

o ressarcimento das despesas efetuadas, visando prestigiar o princípio do 

enriquecimento sem causa. (...) APELO PROVIDO, POR MAIORIA, 

VENCIDO O RELATOR QUE LHE DAVA PARCIAL PROVIMENTO.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70042379032, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: 

Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 07/03/2012). De 

outro norte, verifica-se que razão também não assiste a autora quanto ao 

almejado recebimento de indenização em dobro do valor do frete. O artigo 

8º da Lei 10.209/2001 estabelece que: “Art. 8º Sem prejuízo do que 

estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o 

embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia 

equivalente a duas vezes o valor do frete.” Apesar da legalidade na 

aplicação da cláusula penal, não pode ser esta superior ao valor da 

obrigação principal, pois, consoante salientado pela própria autora em sua 

peça vestibular, referido dispositivo legal, tem caráter eminentemente 

inibitório e, apesar de utilizada a expressão ‘indenização’ pelo legislador, 

conclui-se que sua natureza jurídica deve ser interpretada como uma 

penalidade, não havendo correlação a qualquer indenização devida ao 

transportador em caso de prejuízo durante o transporte contratado entre 

as partes. Diante do acima relatado, deve haver à interpretação ao artigo 

8º, da Lei 10.209/2001, em consonância com o que dispõem os artigos 

412 e 413 do Código Civil, que assim disciplinam: “Art. 412. O valor da 

cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação 

principal. Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo 

juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o 

montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista 

a natureza e a finalidade do negócio.” E nesse sentido, a recentíssima 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não destoa: 

“RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. 

INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA 

07/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. SÚMULA 

83/STJ. LEI DO VALE-PEDÁGIO. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO 

ARTIGO 8º DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO COMANDO DOS ARTIGOS 412 E 413 DO CC/2002. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se vislumbra a alegada 

violação ao artigo 535 do CPC, pois não caracteriza, por si só, omissão, 

contradição ou obscuridade o fato de o tribunal ter adotado outro 

fundamento que não aquele defendido pela parte. 2. A revisão dos 

fundamentos que levaram a conclusão da Corte local, no que tange à não 

configuração de cerceamento de defesa ante a falta de produção de 

prova oral, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é 

vedado na instância especial, segundo o teor do enunciado da Súmula 

7/STJ. 3. Em relação a ação que visa à reparação civil por danos 

decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, é firme o 

entendimento deste Tribunal Superior de ser decenal o prazo 

prescricional, conforme o artigo 205 do Código Civil. Súmula 83/STJ. 4. A 

fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos 

contratantes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e 

cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do 

contrato, como é o caso do artigo 412 do CC/2002. 5. Embora não haja a 

possibilidade de determinar a exclusão da multa, pois isso 

descaracterizaria a pretensão impositiva do legislador, é cabível a 

aplicação do acercamento delineado pelo art. 413 do Código Civil, no qual 

está contemplada a redução equitativa do montante, se excessivo, pelo 

juiz, levando-se em consideração a natureza e a finalidade do negócio 

jurídico. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp. nº 

1.520.327/SP, 4ª Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 

27.05.2016) (destaque nosso). No mesmo sentido: “INTERPRETAÇÃO 

CONJUNTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 COM O ART. 412 DO 

CÓDIGO CIVIL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO QUE VEDA O 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA” (TJSP, Apelação Cível nº 

0008758-06.2010.8.26.0361, 20ª Câmara de Direito Privado, julg. em 

16.3.2015). Portanto, indevida a indenização imposta pelo artigo 8º, da Lei 

Federal nº 10.209/2001, uma vez que ausente qualquer demonstração de 

efetivo cobranças ou pagamento de valores atinentes aos supostos 

pedágios. Quanto ao postulado ressarcimento do valor descontado a título 

de seguro, novamente carece de razão a autora, pois, apesar de haver a 

contratação pela primeira ré, responsável pela subcontratação da autora, 

sabe-se que a contratação de seguro de responsabilidade civil do 

transportador rodoviário de carga – RCTR-C, é de reponsabilidade do 

embarcador, nesse caso, a autora, não havendo óbice ao desconto do 

valor referente a sua contratação, quando da emissão da carta frete. 

Sobre o tema, vejamos: “É de responsabilidade da transportadora a 

contratação de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do 

Transporte Rodoviário-Carga, nos termos da Res. 01/82 do Conselho 

Nacional de Seguros Privados, vigente à época dos fatos, cuja obrigação 

persiste independentemente da contratação de seguro facultativo por 

parte do remetente da carga.” (Ap. Cív. n. 2008.039944-4, de Seara, rel. 

Des. Henry Petry Junior, j. em 17-3-2009). Conclui-se, portanto, que o 

disposto no artigo 13, da Lei 11.422/2007, apenas confirma a 

obrigatoriedade da contratação do seguro, sendo certo que o inciso I, da 

referida lei, apenas assevera que em caso de contratação pelo tomador 

do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de 

fazê-lo, nada dizendo acerca da impossibilidade de cobrança do valor 

pago pelo transportador, pelo contrário, resta insculpido no inciso II, que 

deve o transportador firmar o seguro, quando não for firmado pelo 

contratante. Assim, não há que se falar no ressarcimento do valor 

descontado a título de seguro perseguido pela autora, uma vez que não 

demonstração de pagamento de referidos valores. Face ao exposto o 

mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança” promovida pelo 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, em desfavor de FERTILIZANTES 

HERING S/A e BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, com 

qualificação nos autos, bem como condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sob o valor atualizado da causa, e o faço com fulcro no art. 85, 

§ 2°, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e pagas as 

custas devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt,13/Dezembro/2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002042-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, acerca do AR 

devolvido ID nº 9767510, face não ter sido recebido pela parte requerida, 

e sim, por pessoa diversa aos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002459-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL MARCOS DE GOES SOARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS , 15 de dezembro de 2017. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para IMPUGNAR a Contestação, no prazo legal. Nº DO PROCESSO: 

1002459-73.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 5.969,60 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: OLAVO CLAUDIO LUVIAN 

DE SOUZA - MT0016715A 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: 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003308-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MARQUES (AUTOR)

ELISMAR PEREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar interesse no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001815-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RIBEIRO LIMA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: JARDIM 

OLIVEIRA, bem como, intimar que o complemento de diligência realizado no 

ID nº 8096865, no valor de R$ 444,00, foi na conta do Sr. Oficial de 

Justiça, não pertence a este feito, uma vez que, o mandado sequer foi 

expedido, e tampouco distribuído para cumprimento, exatamente por falta 

do depósito inicial de diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 410510 Nr: 6537-45.2008.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ESPÓLIO 

DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN, CELY DA CARMEN AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 414/416.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 379240 Nr: 7541-88.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a retirar Carta 

Precatória, expedida à Comarca de Rosário Oeste-MT, bem como, para 

que proceda com a devida distribuição naquela Comarca, comprovando 

nos autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a implantação 

do sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feito pelos 

patrocinadores das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710332 Nr: 5295-12.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PARREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls. 140).

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC. No entanto, como o autor é beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração 

na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo 

CPC).

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720808 Nr: 1850-49.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI FABIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 721147 Nr: 2172-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÁVIO ALVES DE SOUZA, IVALDO MORAES DE 

ALMEIDA, RAFAELA SOUZA VERA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO MORAES DE ALMEIDA, RAFAELA 

SOUZA VERA DE OLIVEIRA, OLÁVIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 235.

 Sendo o autor pessoa idoso, foi determinada a intimação o Ministério 

Público a fim de manifestar-se sobre o acordo entabulado.

 O Ministério Público não se opôs ao pedido de homologação do acordo, 

desde que as futuras prestações de conta sejam realizadas pela Douta 

Defensoria Pública, representante legal do requerente, conforme petitório 

retro.

Vieram-me os autos conclusos.

 Alude o artigo 487, inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 13.105/15 (Código de 

Processo Civil):

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...).

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, da Lei 

n.º 13.105/15.

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

 Honorários advocatícios na forma pactuada.

Quanto à manifestação do Ministério Público de fls. 250, consigno que, de 

fato, quem deverá prestar as contas aludidas no acordo é o responsável 

pelo autor, seja o diretor do Lar dos Idosos, seja eventual curador 

decorrente de ação de interdição, por meio da Defensoria Pública. Ao 

Ministério Público incumbe tomar ciência da prestação de contas para 

eventual manifestação (parecer) a respeito, conforme consignado no 

acordo de fls. 235.

 No mais, cumpra-se à decisão proferida às fls. 325-verso.

 Proceda-se com a devida avaliação do imóvel objeto da lide pelo oficial de 

justiça e imediata venda, conforme acordado.

Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA, CONFERINDO CELERIDADE AO 

ACORDO ENTABULADO, POR TODAS AS RAZÕES JÁ CONSIGNADAS NA 

AUDIÊNCIA REALIZADA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 736028 Nr: 15447-85.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCO VERDE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513SP, Sérgio Mirisola Soda - OAB:257.750 

SP

 Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O devedor 

poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto no artigo 

525 do CPC/15. Havendo pagamento da quantia devida, e observados os 

requisitos legais, desde já autorizo a expedição de alvará de 

levantamento. Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443750 Nr: 12419-17.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:MT/10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.440, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:OAB/MG 63440

 Vistos etc. Não obstante tenham sido as testemunhas inquiridas neste 

ato, entendo pertinente a realização da perícia grafotécnica postulada pela 

autora. Antes de sua realização, todavia, PROCEDO À INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO A FIM DE QUE, EM 15 (QUINZE) DIAS, TRAGA AOS AUTOS O 

ORIGINAL DOS CONTRATOS QUE ACOSTOU À CONTESTAÇÃO (FLS. 

47/68), SOB PENA DE, EM NÃO O FAZENDO, REPUTAR VERDADEIRAS AS 

ALEGAÇÕES DA AUTORA QUANTO AOS FATOS ALUDIDOS NA INCIAL. 

Com a vinda dos originais dos contratos aludidos, nos termos do artigo 

465 do Código de Processo Civil/2015, NOMEIO como perito nestes autos 

para a realização da prova postulada por ambos os litigantes o senhor 

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS, cuja qualificação consta na secretaria 

deste Juízo. Fixo, para a entrega do laudo, o prazo de30 (trinta) dias 

contados do recebimento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor a ser estabelecido a titulo de honorários periciais. Intimem-se as 

partes a fim de que, dentro de 15 (quinze) dias: 1) apresentem eventual 

arguição de impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; 2) 

indiquem assistentes técnicos; 3) apresentem quesitos (art. 465, § 1º, 

CPC/2015). Intime-se o perito a fim de que, em 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários, bem como currículo, com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 

2º, CPC/2015). Tão logo apresentada a proposta de honorários, deve ser 

a parte autora intimada para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias 

(art. 465, § 3º, CPC/2015).Tudo cumprido, conclusos. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE PROCESSO INCLUÍDO NA 

META 02 CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 447962 Nr: 3141-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LIBARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 448914 Nr: 4094-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls. 65).

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Defiro a baixa da restrição do veículo via RENAJUD.

Determino o recolhimento do mandado de busca e apreensão, depósito e 

citação, independente de cumprimento.

Custas pelo autor. Sem honorários.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707634 Nr: 2438-90.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON SEVERINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE 

TRASPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT9793

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, de modo que CONDENO a parte 

requerida ao ressarcimento da importância de R$ 1.960,00 (um mil 

novecentos e sessenta reais), referentes ao pagamento do serviço de 

remoção do veículo (guincho), conforme comprovante de pagamento de 

fls. 55, que deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC, 

incidente a partir do desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento), contados a partir da citação (CC/2002, art. 405).DEIXO DE 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais e lucros cessantes, vez que estes não restaram devidamente 

comprovados nos autos.Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do 

CPC/2016, tendo a parte ré sucumbido em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte AUTORA ao pagamento das custas e despesas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que ora 

estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

ficando sobrestada a cobrança desses valores pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, pelo fato de ser a autora beneficiária da gratuidade de 

justiça, a teor do que dispõe o artigo 98, §§ 2º e 3º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712777 Nr: 7860-46.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ PRATAVIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JACKS REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILMAR ADRIANO PAZ 

MOURA - OAB:OAB/PR 80.779

 Vistos etc. Trata-se DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

LIMINAR E DANO MORAL ajuizada por JOSE LUIZ PRATAVIEIRA, em 

desfavor de JEAN JACKS REINHEIMER, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Alega o autor que efetuou a venda do veículo aludido ao 

demandado na inicial, e que este não procedeu à transferência de referido 

bem para seu nome, demais de deixar várias dívidas pendentes em seu 

nome. Assim, requer seja condenado o réu à indenização por danos de 

natureza moral, bem ainda seja determinado ao requerido que efetive a 

transferência do veículo e seu financiamento para seu nome. Junta 

documentos. A medida liminar restou deferida. Em contestação, a parte 

requerida afirma que restou impossibilitado de cumprir a avença porque, 

quando foi realizar a transferência do veículo para seu nome,, havia três 

prestações em atraso, o que estaria em desacordo com o estabelecido. 

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido. Não havendo possibilidade 

de conciliação, e não havendo mais provas a ser produzidas neste ato, 

passo a decidir. Nesse sentido, a princípio observo que a parte requerida, 

neste ato, apresenta documentos que comprovam que efetuou a 

transferência do veículo sub judice para seu nome, os quais não foram 

impugnados pelo autor. Assim, resta prejudicada a análise do pedido no 

sentido da transferência do veículo para o nome do requerido, haja vista 

que essa previdência foi devidamente adotada, muito embora o tenha sido 

apenas este mês de dezembro de 2017, conforme ora noticiado. No que 

toca à alegação de que o réu não cumpriu o acordo conforme estipulado, 

nos termos da avença acostada à inicial, porque havia prestações em 

aberto que seriam de responsabilidade do autor, aludida alegação não 

restou provada nos autos. Isso porque, conforme o contrato firmado, na 

Cláusula 6ª, constante de fls. 23, o comprador estava ciente de que 

restariam a ser quitadas 49 (quarenta e nove) parcelas, não tendo 

demonstrado que o credor (vendedor) teria restado inadimplente nas 

anteriores. Caberia ao réu fazer prova desse fato, que seria impeditivo do 

direito do autor postular o cumprimento do contrato, conforme artigo 373, II, 

CPC/2015. Assim, não tendo o réu se desincumbido da prova de que o 

autor teria deixado pendente parcela que o impossibilitou de cumprir sua 

parte no acordo (até porque o réu não demonstrou ter adotado qualquer 

providência a respeito, como a notificação do autor para atender a sua 

parte no pacto, por exemplo), é de ser considerada a necessidade de 

cumprimento do contrato pelo mesmo. Conforme mostrou neste ato, o réu 

transferiu a propriedade do veículo para seu nome. No entanto, certo é 

que, desde o recebimento do veículo, deve ser ele o responsável por 

todas as despesas pertinentes ao uso de tal bem. Assim, caso ainda haja 

alguma pendencia pertinente a multa, imposto ou outra decorrente do uso 

do caminhão aludido, ficará a cargo do réu. Demais disso, entendo que há 

dano moral indenizável em face da demora do réu no cumprimento da 

obrigação de transferir o veículo para seu nome, o que deveria ter sido 

feito até 01 (um) ano após a assinatura do pacto e, no entanto, foi feito 

apenas em dezembro desde ano de 2017, tendo demorado, então, cerca 

de seis anos para fazê-lo (mora). Não obstante a ausência de prova 

testemunhal produzidas pelas partes, que a dispensaram neste ato, 

entendo que há presumível dano pelo fato de o veículo caminhão ter sido 

todo esse período usado em nome do autor, indevidamente, o que 

certamente causou a este chateações e dissabores que superam 

chateações comuns do dia a dia. Nesse sentido, provou o autor que, 

depois de decorrido o prazo para transferência do bem, o veículo, em 

nome do autor indevidamente, registrava débitos junto ao órgão de trânsito 

(fls. 26/27). Desse modo, entendo cabível a fixação de dano de natureza 

moral, a ser indenizado n quentinho de R$ 3000,00 (três mil reais). Posto 

isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a teor do 

art. 487, I, do CPC/15, de modo que CONDENO o requerido ao pagamento, 

à parte autora, a título de danos morais, do valor de R$ 3000,00 (três mil 

reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data até o dia 

do efetivo pagamento, acrescido de juros legais impostos da data da 

citação. No mais, CONSIGNO QUE É O RÉU O RESPONSÁVEL POR TODA E 

QUALQUER DESPESA DECORRENTE DO VEÍCULO EM REFERÊNCIA DESDE 

A DATA EM QUE O RECEBEU, caso haja despesa em aberto. Condeno o 

réu ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 
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partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º 

do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se 

o disposto no artigo 525 do CPC/15. Caso haja pagamento espontâneo do 

valor devido mediante depósito judicial, desde já resta autorizada a 

expedição de alvará, observando-se se o peticionário tem poderes para 

receber, se for o caso. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE 

SE TRATA DE FEITO INCLUÍDO NA META 2 DO CNJ, QUE DEMANDA 

PRIORIDADE MÁXIMA. Publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716830 Nr: 12236-75.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil de 2015. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. No entanto, como a autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e 

art. 98, §3º do novo CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737417 Nr: 280-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARCIA DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661, LETICIA PINHEIRO FERREIRA - OAB:16.630, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 800639 Nr: 14636-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDA SOUZA DIAS COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, EDUARDO JOSÉ FUMIS FARIA - OAB:225.241-SP, MARCIO 

AYRES DE OLIVEIRA - OAB:32.504 OAB/PR, MARCIO AYRES DE 

OLIVEIRA - OAB:32504, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - 

OAB:PR/70981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado. Conforme item 3.3.7 da CNGC e orientação da Central de 

Mandados. Não sendo aceitos agendamentos de depósitos, envelope ou 

cópia de transferências bancárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 300428 Nr: 2449-81.1996.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLINO CAMILO DE OLIVEIRA, JOSE 

ALBERTO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 392087 Nr: 5631-89.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANECIR FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MARRA DA FONSECA, MARINA 

MENDONCA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 393555 Nr: 7145-77.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MATA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:7623/MS, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 428700 Nr: 10774-88.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177.342-SP

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, não promoveu o 

andamento do feito, permanecendo o processo sem manifestação por 

mais de 30 (trinta) dias, é de rigor a extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, da Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), in 

verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a demanda, conforme inteligência do 

art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Custas pelo autor, o qual condeno igualmente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante 

previsão contida no artigo 485, § 2º, parte final, da Lei n. 13.105/2015 

(novo CPC).

Transitada em julgado, proceda-se às baixas necessárias – inclusive nas 

eventuais restrições havidas no processo, remetendo-se os autos, em 

seguida, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436070 Nr: 4738-93.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSSAN KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestar-se sobre Cálculo da Contadora de folhas n°423/429.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713359 Nr: 8474-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL RONDONOPOLITANA LTDA, 

IRACEMA DINARDI PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE ZONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716972 Nr: 12379-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R TESTA TRANSPORTES ME, NILSON 

RICARDO TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 797838 Nr: 13400-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL PEDRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452769 Nr: 7948-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, não promoveu o 

andamento do feito, permanecendo o processo sem manifestação por 

mais de 30 (trinta) dias, é de rigor a extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, da Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), in 

verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a demanda, conforme inteligência do 

art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Custas pelo autor.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas necessárias – inclusive nas 

eventuais restrições havidas no processo, remetendo-se os autos, em 

seguida, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710355 Nr: 5318-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO CASTRO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados nesta ação 

de depósito proposta e determino que o requerido, em 24 (vinte e quatro) 

horas, entregue ao requerente o bem descrito às fls. 06 ou o seu 

equivalente em dinheiro (o principal, atualizado, em analogia ao art. 2º, § 

1º, do DL 911/69).Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §4º do CPC. No entanto, como o autor é assistido pela Defensoria 

Pública, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo de 

cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 
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situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 396370 Nr: 9800-22.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO BORGES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MS 16.644-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Vistos etc.

Considerando a existência, nos autos, de poderes do peticionário 

subscritor do documento de fl. 133 para "receber e dar recibo" (fl. 121), 

DEFIRO a expedição de alvará para recebimento dos valores penhorados 

às fl. 130, com cujo levantamento o devedor expressamente concordou, 

conforme fl. 134.

 Assim sendo, PROVIDENCIE-SE o necessário ao levantamento do 

“quantum” depositado, expedindo-se alvará observando os dados 

bancários indicados às fl. 133.

No mais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com base no artigo 924, inciso II, 

do CPC/2015.

Em seguida à expedição e assinatura do alvará, nada mais havendo 

pendente nos autos, arquivem-se os autos definitivamente os autos, com 

as baixas necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 730265 Nr: 10854-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE MENDES DA LUZ RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780 OAB/BA

 Vistos etc.

A parte autora, por meio do petitório retro, postula a expedição de alvará 

para levantamento dos valores depositados e extinção do feito, em razão 

do integral cumprimento da obrigação por parte da empresa requerida.

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Código Processual Civil em seu inciso II, que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

 (...).

Ante o exposto, considerando o depósito do valor integral devido pela 

parte demandada, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 PROVIDENCIE-SE o necessário ao levantamento do “quantum” depositado, 

expedindo-se alvará observando os dados bancários apresentados no 

pedido retro, haja vista a existência, nos autos, de PROCURAÇÃO COM 

PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO (fl. 15).

Em seguida à expedição e assinatura do alvará, nada mais havendo 

pendente nos autos, arquivem-se os autos definitivamente os autos, com 

as baixas necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752344 Nr: 8940-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fls. 158/183, bem com, da certidão de fl. 184.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 766055 Nr: 421-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PRUDÊNCIO DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4062

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará de levantamento do valor remanescente 

contido nos autos em favor da requerida, referente ao depósito judicial 

feito pela parte autora às fls. 52/53, conforme decisão de fls. 50/51, 

observando os dados bancários retro.

Tudo cumprido e nada mais havendo pendente, arquive-se definitivamente 

os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 427451 Nr: 9616-95.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ANTONIA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará de levantamento dos valores incontroversos 

depositados nos autos em favor da parte autora, conforme comprovante 

às fls. 173/174, observando a conta indicada às fls. 177, haja vista que há 

nos autos procuração do peticionário para receber e dar quitação (fls. 

26).

 Tudo cumprido e levantado o valor pela parte, JULGO EXTINTA a 

execução de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Eventuais custas finais pelo devedor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702430 Nr: 10408-78.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNSON JOSE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO - 

OAB:OAB-SP 20.047, CARMELI SCHIAVON - OAB:MT/11621-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre Embargos de Declaração de folhas nº 167/170.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 705941 Nr: 618-36.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Vistos etc.

A parte autora manifestou anuência quanto ao pagamento da condenação 

realizado pela requerida às fls. 118. Desse modo, DEFIRO a expedição de 

alvará para levantamento do valor depositado nos autos em favor da parte 

autora, observando os dados bancários trazidos às fls. 118, dado que há 

nos autos procuração do peticionário para receber e dar quitação (fls. 

22.).

Tudo cumprido e levantado o valor pela parte, nada mais havendo 

pendente, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719748 Nr: 788-71.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS GONCALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

121/129.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439985 Nr: 8652-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS, EURIPEDES MARTINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, VANESSA MARTINS LEMOS - OAB:7376/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará de levantamento dos valores da condenação 

depositados nos autos em favor da parte autora, conforme comprovante 

às fls. 241/243, observando a conta indicada às fls. 244, haja vista que há 

nos autos procuração do peticionário para receber e dar quitação (fls. 

27).

 No mais, tendo em vista a não realização de prova pericial, DEFIRO o 

pedido de fls. 241, procedendo-se à devolução do valor depositado nos 

autos a titulo de honorários periciais, expedindo-se o alvará na conta 

corrente de titularidade da seguradora Líder de Consórcios do seguro 

DPVAT S/A.

Tudo cumprido e levantado os valores pelas partes, JULGO EXTINTA a 

execução de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Eventuais custas finais pela requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733333 Nr: 13353-67.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DE FAZENDAS INTROVINI 

CARLOS SINÃO INTROVINI E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

DAND - OAB:4.207

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida a retirar 

Carta Precatória, expedida à Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, bem 

como, para que proceda com a devida distribuição naquela Comarca, 

comprovando nos autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a 

implantação do sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feito 

pelos patrocinadores das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752344 Nr: 8940-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 158/183, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. Após, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752893 Nr: 9230-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS FUNADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E ARAUJO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CHELLI - 

OAB:OAB/SP249.623, Graziella Nascimento Teixeira - OAB:22425/O, 

VALDEMIR DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 192.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010090-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY BARBOZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010090-68.2017.8.11.0003 Vistos etc. IRACY 

BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, também 

qualificado no processo. No decorrer do processo a demandante pleiteia 

pela desistência da ação, requerendo sua extinção (Id. 11057970). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno a demandante ao pagamento de custas, entretanto 

suspenso sua cobrança, em razão da assistência judiciária gratuita que 

ora defiro. Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em face da angularização processual não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 15 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010116-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010116-66.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente, na pessoa de seu advogado constituído, para emendar a 

inicial, especificamente para que traga aos autos o comprovante de 

recolhimento das despesas de ingresso/custas, no prazo de 15 dias 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, e consequente 

extinção do feito, nos termos do art. 290, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003928-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W.A.DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003928-57.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, via DJE, para cumprir integralmente a decisão no Id. 

8305388, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos 

do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de dezembro 

de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010145-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010145-19.2017.8.11.0003. Vistos etc. Em consulta no site 

do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das custas/taxa 

judiciárias em 12.12.2017. Entretanto, o autor não juntou aos autos os 

documentos comprobatórios. Assim, intime o requerente para trazer o 

referido comprovante de recolhimento acima mencionado, no prazo de 05 

(cinco) dias. Vindo o comprovante, cumpra da forma deprecada, servindo 

está como mandado. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de 

dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010025-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE DOURADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR MARIA CARNAIBA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010025-73.2017.8.11.0003 Vistos etc. Melhor 

análise detida aos autos verifica-se que não consta no caderno 

processual autos a matrícula atualizada dos imóveis lindeiros. Assim, 

intime o autor para emendar a inicial, trazendo aos autos a matrícula para 

comprovação da titularidade dos confinantes, indicando o estado civil dos 

mesmos e a qualificação dos cônjuges, se casados forem, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010060-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MATOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010060-33.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Intime a 

autora na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial trazendo 

aos autos, a matrícula atualizada do imóvel que pretende usucapir, bem 

como as matrículas atualizadas dos imóveis lindeiros, para comprovação 

da titularidade dos confinantes, indicando o estado civil dos mesmos e a 

qualificação dos cônjuges, se casados forem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). II - Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010067-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR FELIZARTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010067-25.2017.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o autor, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001051-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSIO FELIPE DA COSTA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005895-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DA ROCHA (AUTOR)

ALDENIRA DE JESUS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010071-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DYAGNO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010071-62.2017.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que a fatura constante no Id. 11052865 está em 

nome de terceiro estranho a lide. Dessa forma, intime o autor na pessoa 

do patrono constituído para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias 

para informar qual a relação do terceiro nos autos e/ou se trata-se de 

contrato de aluguel. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428604 Nr: 10681-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEIN TRANSPORTES COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706731 Nr: 1465-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA EPP, 

DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 4859 Nr: 2513-62.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DO CARMO RIGUI, PERCILIO PERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730161 Nr: 10757-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI - 

OAB:93982, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/MT16943A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO (FL. 166), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733982 Nr: 13866-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA DECISÃO DE FL. 112, CUJO 

TRECHO SEGUE TRANSCRITO: "Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, intime o exequente para que promova o andamento do 

processo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

devendo, ainda, constar as advertências previstas no §2º, artigo 1º, do 

Provimento nº 84/2014-CGJ."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807126 Nr: 17059-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 399530 Nr: 13042-86.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 436 de 605



TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILSON GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA GAUCHA, ABDEL KARIN ABDEL AZIZ 

SAFA, MUNA ABDEL KAREM RASSAN SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:MT/30252

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417680 Nr: 128-19.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, ANDREIA PORTUGUEZ CAMPOS, WANDERSON PORTUGUES 

CAMPOS, SALVADOR ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA REQUERENTE PARA RETIRADA DO 

MANDADO DE REGISTRO DE IMÓVEL, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440600 Nr: 9269-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SHNEIDER 

CONTINI - OAB:13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723834 Nr: 4829-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUATRO PATAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738626 Nr: 1111-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17826/A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DOS CÁLCULOS DE FL. 207/208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780383 Nr: 6365-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809799 Nr: 17866-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NILTON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 867518 Nr: 5774-29.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROALDO DA SILVA GERMANO, APARECIDO RUIZ, 

ADRIANA SALES BONFIM, BENO HISTER, GLADEMIR RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT, ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - OAB:OAB/SP27215, 

NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DA DECISÃO DE FL. 90/90-Vº, BEM 

COMO, PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, NO VALOR DE R$ 526.609,34, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DA INCIDÊNCIA DA MULTA 

DE 10% (DEZ POR CENTO) E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% 

(DEZ POR CENTO), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 513, §2º, I, 520, § 1º E 

523, §1º, DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819872 Nr: 2867-18.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:/MT 6735, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:24233 OAB / 

DF, NELSON WILIANS FRATONI - OAB:OAB/MT11065, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DA DECISÃO DE FL. 151/151-Vº, BEM 

COMO, PARA NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS MANIFESTAR-SE SOBRE AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010070-77.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SEBASTIAO DA SILVA OAB - 206.448.798-07 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010070-77.2017.8.11.0003 Vistos etc. Os autores 

pleiteiam a antecipação de tutela para que seja declarada a rescisão do 

contrato, bem como que a empresa ré se abstenha de negativar seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Em análise dos documentos 

carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter 

antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão 

neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pelos autores. Vale frisar, que com relação a 

abstenção de inclusão do nome dos requerentes em cadastro restritivo de 

crédito, sem razão os demandantes, vez que não negam a existência de 

relação jurídica entre as partes, apenas argumentam que em razão de 

insuficiência de recursos financeiros, não podem mais arcar com o 

pagamento das parcelas restantes. Desta forma, as alegações contidas 

na exordial não se mostram, a um exame adequado a esta fase, os 

requisitos consistentes no fumus boni iuris e periculum in mora, o que 

impede a concessão da liminar. Assim, não há como impedir a ré de 

exercer os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar ou 

manter o nome dos devedores em cadastros de inadimplentes, até porque 

a anotação dos devedores inadimplentes configura exercício regular do 

direito do credor, amparada pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem 

como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, 

ser impedida sem justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há 

que se falar em irregularidade da inscrição do nome do demandante em 

cadastros negativadores. Dessa forma, não é possível o deferimento do 

pedido como requer os demandantes, vez que a negativação é direito da 

requerida. O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado com 

vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a 

outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do 

próprio mérito do pedido. Ademais, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do 

comando legal que regulamenta a tutela provisória, o qual, em nenhuma 

hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a 

medida pleiteada. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009948-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 31,00 (trinta e 

um reais). Devendo ser depositado na Central de Pagamento de 

Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 07/2017-CGJ, 

encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme disposto no Capítulo 

3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010132-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 784724 Nr: 8056-11.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DONIZETI THOMAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, ELLEN CRISTINA PIRES GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17603/A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

cumprimento da obrigação pelo executado, sendo seu silêncio interpretado 

de forma positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 350971 Nr: 6054-20.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SOARES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO LAMBERTO VAN RIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos patronos do exequente, para no prazo legal apresentar 

em juízo o demonstrativo atualizado do débito, que ficou condicionado à 

expedição do ofício a fonte pagadora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718298 Nr: 13757-55.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICE LOPES DOS ANJOS, FABRICE LOPES 

DOS ANJOS, MARIA SOLANGE LOPES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor(es), para no prazo de 05 (cinco) 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726030 Nr: 6973-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO MENDONÇA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida, para expedição dos ofícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760782 Nr: 13796-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SILVA SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DE LIMA ALVES, TANIA 

APARECIDA RAMOS BARROS, IVAN ALVES DE ANDRADE, WANDERLEY 

FERREIRA CANDIDO, ELZA DE OLIVEIRA LIMA ALVES, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o mandado de 

cancelamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795775 Nr: 12712-11.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTACIONE PARKING SERVIÇOS DE 

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CAROLINE XAVIER PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403200 Nr: 16701-06.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO, TEREZA DE 

LURDES GARCIA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de intimação dos executados, formulado as fls. 163.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403813 Nr: 17337-69.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Intime-o da nomeação e para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de dez dias, informando que a perícia será custeada pelo devedor 

(fls. 223/228 verso), nos termos do art. 95 e seguintes do CPC/2015 e 

havendo concordância, deposite o executado, em 10 (dez) dias, o valor 

indicado, sob pena de preclusão.Após, proceda-se o levantamento de 

50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais ao Sr. Perito, que 

deverá indicar, no prazo de 10 (dez) dias, data, horário e local para 

realização da perícia, intimando-se as partes para a realização do ato. 

Vindo o Auto aos autos, intime-se as partes a manifestarem-se sobre o 

teor do mesmo, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426818 Nr: 8943-05.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA LIMA, GRUPO ZAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/O, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos depositados 

as fls. 379.

Expeça-se o competente alvará, observando a conta bancária indicada as 

fls. 381.

Após, intime-se o executado para o pagamento do remanescente indicado 

pelo exequente (fls. 384), no prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433974 Nr: 2640-38.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEZ E MATOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMER CLEMENTE - 
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OAB:6.269

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado as fls. 107, determinando a expedição dos 

documentos necessários para o protesto do valor exequendo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822169 Nr: 3655-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO BRUNO MEDEIROS, LUIZ CARLOS 

FELIPE ALVES, MARIA BRUNO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

OAB:21.025

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 106/109 , celebrado pelas partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 864234 Nr: 4646-71.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PERIN MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE 

FERREIRA - OAB:12522/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - OAB:MT/3.569

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES acerca da audiência de 

instrução designada pelo Juízo a ser realizada no dia 01/02/2018, às 

13h30, CABENDO AO ADVOGADO INTERESSADO INFORMAR OU INTIMAR 

A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA, nos termos do artigo 455 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 864965 Nr: 4904-81.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCY ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES acerca da audiência de 

instrução/conciliação designada pelo Juízo a ser realizada no dia 

01/02/2018, às 15h00, CABENDO AO ADVOGADO INTERESSADO 

INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA, nos 

termos do artigo 455 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 865129 Nr: 4984-45.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT13.232

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES acerca da audiência de 

instrução designada pelo Juízo a ser realizada no dia 08/02/2018, às 

13h30, CABENDO AO ADVOGADO INTERESSADO INFORMAR OU INTIMAR 

A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA, nos termos do artigo 455 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819109 Nr: 2604-83.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LEDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT - ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONFIRMAR a liminar deferida; DECLARAR a inexistência do débito objeto 

desta ação, referente a cobrança de consumo extra; E CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no 

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 

1% ao mês desde o evento danoso (corte indevido) e correção monetária 

pelo INPC desde a sentença. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. 

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744152 Nr: 4743-76.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA E BAIA LTDA ME, CLEBIA SILVA DA 

COSTA SPERBER BAIA, WESLEY SPERBER BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PACHECO E SOUZA 

DA SILVA - OAB:15007-B/MT

 Vistos e examinados.

Tendo em conta que a requerida Costa e Baia Ltda Me teve sua falência 

decretada em processo que também tramita nesta vara, sendo o fato de 

conhecimento deste juízo, determino a intimação do administrador judicial 

da falida para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos.

Após, dê-se vista do feito ao ministério público para que, no prazo legal, 

também apresente seu parecer.

Após, conclusos.

Cumpra-se,expedindo o necessário e com cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 862811 Nr: 4168-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287 - MT
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 Devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as nossas homenagens de 

estilo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Fernando Mota dos Santos, 

estagiário de Direito, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 859161 Nr: 2927-54.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 

ZAPPELLINI LTDA, RODOBENS CAMINHOES CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:7458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFRANIO TADEU RAMOS 

CAMARGO - OAB:4488/SC, FERNANDA MAMEDE BECK - 

OAB:13621/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 Cumprida a finalidade da presente Carta Precatória, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Fernando Mota dos Santos, 

estagiário de Direito, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 873952 Nr: 8012-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI LUZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA, PAULO CESAR 

VARONES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B

 Vistos e examinados.

A parte autora requereu os benefícios da Justiça Gratuita.

 No entanto, não juntou aos autos qualquer documento capaz de 

comprovar a alegada situação de miserabilidade.

 Deste modo, nos termos do disposto no artigo 99, §2º, do CPC, concedo 

ao autor a oportunidade de emendar a inicial, recolhendo o valor das 

custas devidas ou comprovando a situação de miserabilidade alegada, no 

prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e observando as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004259-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. Q. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004259-73.2016.8.11.0003 AUTOR: RAYANE QUEIROZ FIGUEIRA RÉU: 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ PERMANENTE em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, ambos devidamente qualificados nos autos. Não é o caso de 

julgamento antecipado da lide. Passo à apreciação das preliminares 

arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que 

concerne à alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo 

passivo, vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma 

das empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido 

extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO 

DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE PASSIVA - 

PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO 

FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro obrigatório por invalidez 

permanente deve corresponder a 40 salários mínimos. O consórcio 

constituído pelas seguradoras que operam com o seguro obrigatório 

(DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado pelos incontáveis 

seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de veículos. Pode o 

beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do convênio 

DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi criado pela 

Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. V.v. O 

beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o manejo 

da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do Código 

Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do processo 

com julgamento de mérito”. (TJMG, Ac 1.0024.07.582358-3/002(1), Relator 

Antônio de Pádua. Publicado 20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma 

assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2 – 

FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por inexistência de prévio pedido administrativo. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO 

GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, 

DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da 

CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para 

ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da 

publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse 

particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Considerando que 

este Juízo tem realizado “mutirões” em ações desta natureza, onde numa 

única audiência são realizadas as perícias e sentenciado o feito, 

tornando-se a prestação jurisdicional mais célere e efetiva, determino a 

inclusão destes autos no próximo mutirão a ser realizado, devendo o feito 

permanecer em cartório aguardando a data aprazada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002682-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FIGUEIREDO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002682-60.2016.8.11.0003 AUTOR: SANDRA FIGUEIREDO MARTINS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT que seguirá 

pelo rito ordinário. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

análise das preliminares arguidas pela requerida: 1 – FALTA DE PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de interesse de agir 

por inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 441 de 605



FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, 

DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da 

CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para 

ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da 

publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse 

particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- Da leitura da 

contestação, verifica-se que a parte demandada alegou preliminar de 

“Ausência de Pressuposto de Constituição e Desenvolvimento válido e 

Regular do Processo”, haja vista o comprovante de residência trazido ao 

feito estar em nome de terceiro, requerendo, a intimação do autor para a 

regularização processual. Ademais, a jurisprudência assegura que o 

comprovante de residência não constitui documento indispensável ao 

ajuizamento das ações de indenização, não havendo previsão legal para 

tal exigência: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do Código de 

Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do 

domicílio das partes. - É desnecessária a instrução da petição inicial com 

documento capaz de comprovar que o autor reside no endereço por ele 

indicado. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 

1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 

07/03/2013). Isto posto, afasto a preliminar. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Considerando que este 

Juízo tem realizado “mutirões” em ações desta natureza, onde numa única 

audiência são realizadas as perícias e sentenciado o feito, tornando-se a 

prestação jurisdicional mais célere e efetiva, determino a inclusão destes 

autos no próximo mutirão a ser realizado em Maio próximo, devendo o feito 

permanecer em cartório aguardando a data aprazada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000643-56.2017.8.11.0003 AUTOR: RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE em face de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

apreciação das preliminares arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Considerando que este 

Juízo tem realizado “mutirões” em ações desta natureza, onde numa única 

audiência são realizadas as perícias e sentenciado o feito, tornando-se a 

prestação jurisdicional mais célere e efetiva, determino a inclusão destes 

autos no próximo mutirão a ser realizado, devendo o feito permanecer em 

cartório aguardando a data aprazada. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004102-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BARBOSA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004102-03.2016.8.11.0003 AUTOR: ANDRE BARBOSA PIRES RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE movida em face de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: 

Afasto a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, vez 

que o fato da parte autora ter dado quitação plena pela via administrativa, 

ao que ora está pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação 

para requerer o pagamento de eventual diferença que entenda ser 

cabível. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO 

MÍNIMO – INDEXADOR – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR 

COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – 

INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado 

está o entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, 

mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não 

traduz renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 
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Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. 2 - Da leitura da contestação, verifica-se que a parte 

demandada alegou preliminar de “Ausência de Pressuposto de 

Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do Processo”, haja vista 

o comprovante de residência trazido ao feito estar em nome de terceiro, 

requerendo, a intimação do autor para a regularização processual. 

Ademais, a jurisprudência assegura que o comprovante de residência não 

constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA 

CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito 

da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a 

instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o 

autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. 

Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). Portanto, rejeito a preliminar 

arguida Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Considerando que este Juízo tem realizado “mutirões” em 

ações desta natureza, onde numa única audiência são realizadas as 

perícias e sentenciado o feito, tornando-se a prestação jurisdicional mais 

célere e efetiva, determino a inclusão destes autos no próximo mutirão a 

ser realizado, devendo o feito permanecer em cartório aguardando a data 

aprazada. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002722-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO HONORATA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN STEFANI MAAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002722-08.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão ID: 

10713507, intime-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente, a se 

manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, 

do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de 

dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004079-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MOTA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004079-23.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito ID: 

10746687, pelo que retifico o item 4 da decisão inicial, que passará a ter a 

seguinte redação: 4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que 

prestar compromisso, a inventariante fará as primeiras declarações, na 

forma do art. 620, da Lei Instrumental Civil, devendo trazer aos autos o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, certidões negativas das fazendas 

Federal, Estadual e Municipal em nome do de cujus e, caso haja imóvel 

rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizados e autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório 

(art. 620, CPC). 2. Assim, com a referida alteração, cumpra-se a 

deliberação tal qual prolatada. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de 

dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006160-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILZINETE MOTA GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006160-42.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

tendo em vista o pleito dos litigantes formulados em audiência de tentativa 

de conciliação, hei por bem determinar a realização imediata de avaliação 

judicial do imóvel descrito nos atos desta demanda, descrito nos autos, 

lote 28, quadra 20, Rua H, Loteamento Jardim Maria Vetorasso, registrado 

no RGI local na matrícula de n.º 70.651. 2. Com a avaliação, venham-me os 

autos conclusos para designação de nova audiência de tentativa de 

conciliação, conforme já solicitados por ambos os litigantes. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007770-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GOMES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007770-45.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, nota-se que o patrono da parte autora 

requer ao juízo que determine a intimação pessoal da própria parte autora, 

para que informe o endereço atualizado do requerido. 2. Assim, por 

considerar que o contato entre advogado e cliente não guarda nenhuma 

relação com o mister jurisdicional, bem como a incumbência de manter 

atualizado os seus endereços nos autos, indefiro o pleito de ID: 10866586, 

eis que se trata de atribuição da própria parte e de seu patrono. 3. Em 

consequência, abra-se vista dos autos à parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez), dias informe o endereço pormenorizado e atualizado da parte 

demandada da ação, possibilitando, assim, a regular tramitação 

processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do Código de Ritos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006036-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMY DE SOUZA SERAFIM (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006036-59.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado pela parte autora (ID: 10817523), pelo que designo o dia 

01.03.2018, às 15h30min, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora e seu procurador, 
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bem como o representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte 

requerida no endereço informado pela parte autora (quinze) dias (art. 355, 

CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 

697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida 

que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004270-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAMOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004270-05.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito ID: 

10780053, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) 

mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009754-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009754-64.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

12.04.2018, às 17h, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003944-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUDENIR LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. O. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003944-45.2016.881.0003 Vistos etc. 1. Ante a 

manifestação da parte autora, ID: 10800291, determino que a equipe 

multidisciplinar forense imediatamente proceda in loco ao estudo 

psicossocial das condições da menor. 2. Com a juntada do laudo da 

equipe multidisciplinar forense, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público, após, venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007781-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOTTI DE RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007781-74.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o feito. 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira declinada na inicial 

para que informe ao juízo quanto à existência de numerário em conta 

bancária em favor da de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros do falecido além dos descritos no processo, utilizando-se para 

tanto, de declarações com firma reconhecida de ao menos 3 (três) 

testemunhas. 5. Após, vista ao representante do Ministério Público. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de 

dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010137-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marta dos santos teixeira sachetti OAB - MT16338 (ADVOGADO)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010137-42.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota-se que a ação em apreço busca o 

reconhecimento de união estável, de forma post mortem, envolvendo a 

autora, Valdirene Pereira Andrade, e o Sr. Nelcy Lopes dos Santos, 

falecido. Cediço que a pretensão de reconhecimento de união estável 

deve ser manejada por um dos companheiros em face do outro. 2. 

Portanto, verifica-se que na forma em que esta lide foi proposta, há 

patente ilegitimidade ad causam da parte requerida, eis que o de cujus não 

é competente para figurar no polo passivo desta ação, que deve ser 

intentada em face dos herdeiros deste. 3. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), 

atendendo as disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de 

dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005768-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA CASTRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

BOLIVAR CANDIDO DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

7. Estando os requerentes em comum acordo e diante da regularidade das 

cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na 

exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que extingo 

o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto 

Processual Civil, decretando, nos termos do art. 226, §6º, da Constituição 

da República, o divórcio postulado por EDNA MARIA CASTRO DE 

CARVALHO e BOLIVAR CANDIDO DE CARVALHO FILHO (qualificados 

nos autos). 8. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja EDNA MARIA DE CASTRO. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 11. Averbe-se a presente decisão no assentamento do Registro 

Civil. 12. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 13. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de agosto de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001431-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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K. M. R. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

20. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido formulado pela requerente, em consonância com o 

art. 487, I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, do Código Civil, 

reconhecendo a união estável havida entre NILDA PEREIRA DE 

CARVALHO e MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, qualificados nos autos, 

mantida pelo período de 1994 até 2007, data do falecimento deste. 21. Sem 

condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 22. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de agosto de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001431-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. R. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

20. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido formulado pela requerente, em consonância com o 

art. 487, I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, do Código Civil, 

reconhecendo a união estável havida entre NILDA PEREIRA DE 

CARVALHO e MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, qualificados nos autos, 

mantida pelo período de 1994 até 2007, data do falecimento deste. 21. Sem 

condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 22. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de agosto de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

FINALIDADE: AUTOS N. 13817-38.2006.811.0003 – CI 385733 - 

INTIMAÇÃO da parte JURACI CAROLINO SOBRINHO JUNIOR, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO 

ART. 485 - III, DO CPC, pois este encontra-se abandonado há mais de 30 

dias, devendo para tanto REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL, bem como DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA 

DE EXTINÇÃO. Eu, MAISA BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, 

digitei. Rondonópolis - MT, 15 de dezembro de 2017. Hélio Avelino dos 

Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N. 3326-93.2011.811.0003 – CI 448147 - INTIMAÇÃO 

da parte RICARDO MOREIRA SOUZA, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 (CINCO DIAS), 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO CPC, pois este 

encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para tanto DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. Eu, MAISA 

BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis - MT, 15 

de dezembro de 2017. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ roo.2familia@tjmt.jus.br.

FINALIDADE: AUTOS N. 11251-09.2012.811.0003 – CI 715912 - 

INTIMAÇÃO da parte DALVALINA PIRES DA SILVA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 

(CINCO DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO 

CPC, pois este encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para 

tanto DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. Eu, 

MAISA BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis 

- MT, 15 de dezembro de 2017. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005782-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRO ALVARO E SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005782-86.2017.8.11.0003 Vistos etc., Nomeio inventariante a 

requerente ROSEMEIRE BRITO DA SILVA, facultando-a a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em vinte (20) dias, independente de nova intimação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Sem prejuízo, deverá o 

inventariante para apresentar, no mesmo prazo, os seguintes 

documentos: a) certidões negativas de débito municipal, estadual 

(expedida pela PGE) e federal em nome do falecido; b) certidão atualizada 

da matrícula dos imóveis indicados na exordial, bem como o CLRV do 

veículo inventariado; c) Guia de Informação e Apuração de ITCD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado; d) certidão negativa de testamento, nos moldes 

do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, havendo interesse de 

menor/incapaz intime-se o Ministério Público e em seguida, a Fazenda 

Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais e esboço de 

partilha final. Destarte, quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, 

deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da 

causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do 

espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998). Por fim, sendo todos os herdeiros maiores e 

capazes, bem como, não havendo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

faculto ao inventariante manifestar interesse na conversão do presente 

em arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o 

ora eleito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2017. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005770-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON DOMINGOS SACHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI LINDE SACHETTI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005770-72.2017.8.11.0003 Vistos etc., Nomeio inventariante o 

requerente ADILTON DOMINGOS SACHETTI, facultando-o a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em vinte (20) dias, independente de nova intimação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, e em seguida, intime-se a 

Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se 

expressamente. Destarte, deverá a inventariante providenciar certidão 

negativa de testamento, no prazo de 30 dias, nos moldes do art. 2º do 

Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à 
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propositura da presente ação. Contudo, sendo todos os herdeiros maiores 

e capazes, além de não existir litígio sobre o patrimônio inventariado, 

poderá a inventariante optar pela conversão do presente em arrolamento 

sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o ora eleito. Sem 

prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e Apuração do 

ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, deverá a 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998) e, consequentemente, proceder complementação do 

recolhimento das custas processuais devidas. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de outubro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009222-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALLANE LIMA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIWALDO JUNIOR DOMINGOS PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009222-90.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de execução de 

alimentos movida sob o rito da coerção pessoal do devedor (art. 528, 

CPC), na qual não se admite a cobrança de alimentos alheios ao período 

indicado no §7º do artigo suprarreferido. Desta forma, faculto à exequente 

a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar memória 

de cálculo discriminado do débito, referente apenas ao período ora 

executado, bem como retificar o valor da causa, sob pena de 

indeferimento. Às providências. Rondonópolis-MT, 13 de novembro de 

2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003102-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003102-65.2016.8.11.0003 Vistos etc., ÂNGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JÚNIOR requereu a expedição de ALVARÁ de autorização 

para proceder ao levantamento de honorários advocatícios referente aos 

serviços prestados de assessoria jurídica e administrativa ao menor 

Everton Reis Lima, representado por sua genitora Vanderlucia Pereira dos 

Reis Lima em ação que julgou procedente o pedido do mesmo quanto à 

liberação de valores de FGTS e seguro de vida a que fazia jus o falecido 

Edmar Ferreira Lima. Alega que referidos valores encontram-se 

depositados em duas contas junto à Caixa Econômica Federal, sendo que 

poderão ser movimentadas apenas com o atingimento da maioridade de 

Everton Reis Lima, e considerando a natureza alimentar dos honorários 

advocatícios, pugna seja o demandante autorizado a levantar o quantum 

equivalente a 20% (vinte por cento) atinente ao convencionado em sede 

de contrato carreado aos autos. Com a inicial vieram documentos. Com 

vistas, a representante do Ministério Público opinou pela expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal requisitando informações acerca dos 

valores discriminados pelo autor (id nº 5061855), o que restou acolhido 

por esta magistrada (id nº 5512631), todavia, após decurso do prazo sem 

a devida resposta da instituição financeira, a parte autora apresentou 

extratos bancários atualizados dando conta da importância disponibilizada 

(id nº 9838508). Derradeiramente, o Parquet lançou parecer 

manifestando-se parcialmente favorável ao quanto vindicado inicialmente, 

haja vista a desproporcionalidade dos honorários advocatícios acordados, 

sobretudo considerando a baixa complexidade da ação manejada, 

devendo a verba remuneratória ser readequada ao patamar de 10% (dez 

por cento) do montante auferido pelo menor (id nº 11026841). Relatei o 

essencial. Decido. Ao compulsar os autos verifico a legitimidade e 

viabilidade do requerente em manejar o presente alvará de autorização 

visando a liberação de valores a título de honorários advocatícios. Pois 

bem. De primeiro plano, inacolho o parecer ministerial retro, uma vez que 

inexiste óbice à celebração do contrato de prestação de serviços 

advocatícios com o menor Everton Reis Lima, representado por sua 

genitora, mediante honorários ad exitum, vez que, segundo orientação 

jurisprudencial do STJ, a representante do infante praticou ato de simples 

administração, no exercício do poder familiar, visando defender o 

interesse do menor, ao recebimento do seguro de vida e dos valores 

depositados junto à Caixa Econômica Federal a título de FGTS a que fazia 

jus o seu falecido pai, sendo, portanto, desnecessário que haja 

autorização judicial para tanto. A propósito: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO, POR DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO 

NO ARTIGO 526 DO CPC - ARGUIÇÃO PELA PROCURADORIA DE 

JUSTIÇA, QUE NÃO FIGURA COMO PARTE AGRAVADA - REJEIÇÃO - 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR DESERÇÃO - AGRAVANTE 

SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATADOS AD EXITUM, ENTRE A AGRAVANTE, MENOR 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, REPRESENTADA POR SUA AVÓ E SEUS 

PATRONOS, NO IMPORTE DE 30% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - 

ATO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADO PELA REPRESENTANTE DA 

INCAPAZ, PARA A DEFESA DO INTERESSE DESTA - POSSIBILIDADE - 

DEFERIMENTO DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO.’ (Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0372.09.039555-2/002, Relator: Des.(a) Eduardo Mariné 

da Cunha, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 

06/05/2013, Data da publicação da súmula: 16/05/2013). Outrossim, 

extrai-se do contrato de honorários acostado aos autos (id nº 2887454) o 

avençado entre o advogado, ora autor, e a representante legal do menor 

Everton Reis Lima, Sra. Vanderlucia Pereira dos Reis Lima, ou seja, que o 

pagamento dos honorários advocatícios pelo contratante (Everton Reis 

Lima, representado por sua genitora) ao contratado (Ângelo Bernardino de 

Mendonça Júnior) seria no quantum de 20% (vinte por cento) dos valores 

advindos do processo, não havendo que se falar, assim, em cobrança 

desproporcional pelo causídico, estando em conformidade com o disposto 

no artigo 22 do Estatuto da Advocacia, afastando por completo a cota 

ministerial de id nº 11026841. Nesse sentido: ‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO HOMOLOGADO - 

DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE INCAPAZ - LEVANTAMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - LIBERAÇÃO DEVIDA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. - O depósito de indenização de seguro privado 

devido a menor incapaz fica sob a guarda do juízo da causa até que o 

beneficiário alcance a maioridade. - A falta de prova da imprescindibilidade 

dos valores para a subsistência do menor inviabiliza a expedição de 

alvará para levantamento de depósito judicial. - V.v. De conformidade com 

o art. 1.689, inciso II, do Código Civil, "o pai e a mãe, enquanto no exercício 

do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob 

sua autoridade". - Comprovada a contratação dos honorários 

advocatícios, deve ser autorizado o levantamento da quantia equivalente, 

nos termos do art. 22, §4º, do Estatuto da Advocacia.’ (Relator(a): Des.(a) 

Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 31/08/2017, Data da 

publicação da súmula: 01/09/2017). Por fim, deixo de encaminhar cópia 

integral do presente feito à Delegacia de Polícia Civil para apurar eventual 

prática de crime previsto no artigo 330 do Código Penal pela Caixa 

Econômica Federal, uma vez que a ausência de resposta ao ofício 

encaminhado por este juízo não ocasionou prejuízos à parte, tendo a tutela 

jurisdicional sido devidamente prestada. Posto isso, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, para determinar a expedição de alvará autorizando o requerente, 

ÂNGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR, bem qualificado nos 

autos, a levantar o quantum equivalente a 20% (vinte por cento) a título de 

honorários advocatícios junto à Caixa Econômica Federal nas contas 

poupanças de titularidade do menor Everton Reis Lima descritas na 

exordial. Sem custas ante a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida. Honorários incabíveis à espécie. Preclusa a via recursal e 

procedida à entrega do alvará, arquive-se, com as baixas necessárias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006119-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. H. C. (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 446 de 605



S. C. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. O. D. C. (RÉU)

F. A. Z. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006119-75.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

a sua emenda. Proceda-se à retificação do polo passivo da presente 

demanda junto ao sistema. Em aplicação ao princípio da fungibilidade, 

recebo a presente ação como Negatória de Paternidade cumulada com 

Investigação, Alteração de Registro Civil de Nascimento e Fixação de 

Alimentos. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. No que 

tange à verba alimentar, malgrado não tenha o requerido Fábio Adir 

perfilhado a requerente, havendo indícios cabais ou provas 

pré-constituídas da probabilidade da existência de vínculo paterno-filial 

entre as partes, perfeitamente possível arbitrar alimentos provisórios. 

Nesta senda, o exame de DNA com resultado positivo colacionado aos 

autos comprova o vinculo parental do requerido com a requerente (ID 

9726877), e, por conseguinte demonstram o vínculo obrigacional alimentar, 

havendo portanto nos autos prova robusta o bastante para que os 

alimentos sejam devidos e fixados imediatamente. A propósito: 

“ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME 

DE DNA ANTERIOR, COM A PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO 

INVESTIGADO - PATERNIDADE PROVADA. Tendo sido realizado 

extrajudicialmente o exame de DNA, inclusive com a participação 

voluntária do investigado, que, além disso, o custeou, o resultado positivo 

constitui prova bastante da paternidade, a justificar a fixação de alimentos 

provisórios, no interesse da criança.” (TJMG - Agravo de Instrumento 

1.0433.08.250002-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Barros , 6ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 02/12/2008, publicação da súmula em 19/12/2008) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. QUANTUM. Viável fixar alimentos 

provisórios em prol da investigante, porquanto altamente verossímil a 

imputada paternidade, demonstrada por exame de DNA realizado 

extrajudicialmente, e que apontou probabilidade positiva de paternidade 

superior a 99%. Inviável fixar o quantum no valor elevado postulado pela 

investigante, porquanto ainda não demonstrada a alegada ampla 

possibilidade do investigado. Também, porque não se vislumbra urgência 

em fixar valor tão elevado, uma vez que a investigante demorou cerca de 

07 anos para pedir alimentos. E se esperou tanto, pode esperar um pouco 

mais, até que se saiba com um mínimo de segurança as reais 

possibilidades do investigado. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. EM 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70023649338, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

01/04/2008) Pois bem, considerando-se a  prova da 

paternidade/parentesco, arbitro os alimentos provisórios no valor 

equivalente a UM SALÁRIO MÍNIMO vigente à época do pagamento, a 

serem pagos diretamente à representante da menor mediante depósito em 

conta bancária informada nos autos, máxime considerando a ausência de 

demonstração dos rendimentos auferidos pelo demandado. 5. 

Considerando-se que o presente feito versa sobre direito indisponível, 

deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, I, NCPC), Nesta 

senda, cite-se o requerido Fábio pessoalmente para, querendo, contestar 

a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). Deverá o 

demandado Anderson Clayton ser citado por edital, com prazo de trinta 

dias, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, 

c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), sob pena de reputarem-se verdadeiros 

os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). Transcorrido in albis o 

prazo da resposta, nomeio curador especial ao requerido, o ilustre 

advogado componente do UNIJURIS, Dr. Samir Badra Dib, conforme o art. 

72, II, do NCPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte 

a competente defesa. 6. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 01 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005391-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

JUCENY BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO da inventariante via DJE para, no prazo de quinze dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou requerimento 

de suspensão, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005303-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO da inventariante para apresentar as primeiras declarações no 

prazo de vinte dias, acompanhada da seguinte documentação: a) certidão 

de nascimento ou casamento, conforme o caso, do falecido, da 

inventariante e todos os herdeiros; b) certidão negativa de débito 

municipal, estadual (expedida pela PGE) e federal em nome do falecido; c) 

Guia de Informação e Apuração de ITCD acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado, bem como do 

comprovante de recolhimento ou declaração de isenção do tributo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010086-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NARA REGINA WIEZOREK PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO WIEZOREK (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010086-31.2017.8.11.0003 Vistos etc., A concessão dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da apresentação 

do rol de bens a serem inventariados. Nomeio inventariante a requerente 

NARA REGINA WIEZOREK PIRES, facultando-a a firmar compromisso em 

05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras declarações em vinte (20) 

dias, independente de nova intimação, dispensando-se a lavratura do 

respectivo termo. Citem-se, após, os interessados não representados, se 

for o caso, em havendo interesse de menor/incapaz intime-se o Ministério 

Público e em seguida, a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 

dias ou atribuir valores que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente. Contudo, sendo todos os herdeiros 

maiores e capazes, além de não existir litígio sobre o patrimônio 

inventariado, poderá a inventariante optar pela conversão do presente em 

arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o ora 

eleito. Sem prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, 

deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da 

causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do 

espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998). Por fim, indefiro o pleito de expedição de ofício à 

ANOREG, porquanto cabe ao Judiciário promover diligência dessa 

natureza, somente referente a documentos cuja disponibilidade reclame 

cláusula de reserva de jurisdição, o que não é o caso da certidão negativa 

de testamento, cabendo à parte adotar as providências necessárias para 

obtenção dos documentos que interessam à defesa de seus direitos. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de 
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dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002997-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE LOPES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

Intimação da Inventariante na pessoa de seu patrono, via DJE, a fim de que 

dê integral cumprimento a decisão constante no ID 7253334, sob pena de 

extinção dos autos (art. 485, III, CPC).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002691-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. Q. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. Q. G. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002691-85.2017.8.11.0003 Vistos etc. 01. Intime-se a inventariante 

via DJE para, no prazo de quinze dias, adotar providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou requerimento de suspensão, sob pena 

de extinção. 02. Em caso de inércia, intime-se a inventariante 

pessoalmente para fins do art. 485, §1º do CPC. 03. Se porventura restar 

frustrada a intimação pessoal da inventariante, determino sua intimação 

por edital, com prazo de 15 dias, para fins e prazo do quanto disposto no 

item 02 da presente decisão. Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de 

outubro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 784968 Nr: 8171-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO, ELIETH 

CARVALHO DA SILVA, MARIA ABADIA ODAKURA, JONAS CARVALHO 

NETO, PEDRO DIVINO PEREIRA NETO, REINER LUIZ CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUZIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joao gabriel carvalho sales - 

OAB:OAB/GO 38455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas, eis que a parte 

autora é beneficiária da Justiça gratuita. Sem condenação da verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 865574 Nr: 5147-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLPJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSLV, JHLV, JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, está configurada a inépcia da inicial, devendo a 

mesma ser indeferida, por deixar a parte autora de proceder a emenda da 

inicial nos termos do decisum anteriormente lançado. Posto isso, indefiro a 

petição inicial, com fundamento no artigo 330, IV c/c o art. 321, parágrafo 

único e art. 918, II, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, 

inciso I, do mesmo codex. A teor dos comprovantes de rendimentos que 

acompanham a exordial DEFIRO ao autor os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários. Transitada em julgado, após as anotações 

pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 450773 Nr: 5953-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRDS, ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ARRUDA PEDROSO DE 

ANDRADE - OAB:13702/MT, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - 

OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 771, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do CPC.Sem custas e 

honorários, face a gratuidade da justiça que ora defiro ao exequente. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Ciência ao Ministério Público.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 766620 Nr: 697-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCCDJ, HCDJ, DMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de “Ação de Execução Alimentos” movida por ISTFFANY 

CRISTINA COUVEIA DE JESUS, devidamente representada por sua 

genitora Sra. Daiane Martins Couveia, em desfavor de ADAILSON JESUS 

DA SILVA, todos bem qualificados nos autos.

 Após o regular tramite do feito, foi efetuada a prisão civil do executado, 

oportunidade em que aportou aos autos o comprovante de adimplemento 

do débito ora executado (fl. 59),

 O Ministério Público opinou pela extinção do feito (fls. 73/74).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso objeto da 

presente execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, ante à gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807183 Nr: 17081-48.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, LUANA LIRA FALCO - OAB:21813/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

APARECIDA SANTOS DA SILVA ingressou com a presente “Ação 

Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha 

de Bens” em face de IVAN LAURO DANTAS SILVA.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/36.

Após o regular prosseguimento do feito, designou-se audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que as partes pactuaram 
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parcialmente, tendo sido devidamente homologado o acordo, todavia 

pugnaram pela realização de avaliação do imóvel amealhado em comum e 

pela designação de audiência de conciliação, o que restou deferido (fls. 

81).

Às fls. 102/103 aportou-se aos autos ajuste celebrado entre as partes no 

pertinente ao único imóvel pendente de partilha, conforme peculiaridades 

constantes do termo de solenidade conciliatória.

 É o relatório. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Além disso, vislumbro que os requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA e 

EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS encontram-se presentes no r. 

ACORDO firmado extrajudicialmente entre os litigantes.

Posto isso, sem muitos rodeios, HOMOLOGO a referida transação e 

resolvo o MÉRITO com base no art. 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, por consequência extingo o presente feito.

Sem custas e honorários.

Preclusa a via recursal e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 810807 Nr: 18160-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NROR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter E. M. de O. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais 

e previdenciários, a ser exercida por N. R. O. R., a quem competirá prestar 

contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertida de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome da interditanda.A interdição abrange a prática de atos de 

disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração 

de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 

vezes, com intervalo de 10 dias.Independente do trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro da sentença de interdição 

para Cartório de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada 

a sentença junto à certidão de nascimento da requerida.Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 724673 Nr: 5650-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADOS, MDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do parágrafo único do art. 771 c.c. art. 485, III, ambos do CPC. Sem custas 

e honorários ante o precedente deferimento da assistência judiciária 

gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Ciência ao Ministério Público.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819196 Nr: 2654-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBDS, CDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manifestado 

na presente ação para fixar a obrigação alimentar no patamar de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, os quais deverão ser 

pagos a diretamente à genitora da menor mediante recibo, até o dia dez de 

cada mês ou depositada em conta de titularidade desta, a ser informado 

diretamente por ela ao requerido e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com fulcro no art. 487, I do CPC.Sem custas ante à 

gratuidade da Justiça. Sem honorários ante a ausência de resistência ao 

pedido.P.I. Após o trânsito em julgado arquive-se e dê-se baixa 

observadas as formalidades legais. Notifique-se o Parquet. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 884291 Nr: 11576-08.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De acordo com o Art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, “Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal”.

Por isso, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, caberá à parte 

embargante emendar a petição inicial, trazendo aos autos as cópias das 

principais peças da ação executiva, em especial: petição inicial; título 

executado e cálculos da dívida, além da certidão da respectiva citação.

Em igual prazo e sob a mesma pena, deverá o curador especial nomeado 

indicar o polo passivo da ação.

Em caso de inércia, colha-se parecer ministerial e após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 761825 Nr: 14417-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGFG, RGPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Prima facie, a teor do petitório de fls. 84, reitere-se a expedição de ofício à 

Caixa Econômica Federal, nos moldes do decisum anterior.

No mais, diante do pleito da parte exequente e considerando a 

peculiaridade da causa e das questões controvertidas, também porque se 

trata de matéria de família, “em que se priorizam as soluções mais 

apaziguadoras e consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In Fagundes 

Cunha, José Sebastião e outros. Código de Processo Civil Comentado, São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), designo o dia 01 de março de 

2018, às 15h30min para audiência de conciliação.

Acaso inexitosa a conciliação, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008632-16.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DE QUEIROZ SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS. Processo: 

1008632-16.2017.8.11.0003 PJe; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; 

Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL.Parte Autora: NILZA DE QUEIROZ SOARES (Defensoria 

Pública). Parte Requerida: Eventuais Terceiros Interessados.FINALIDADE: 

CITAR EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão proferida pelo juízo. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL promovida pela requerente, tendo como objeto a retificação do 

registro civil, passando a regular seu nome como NIZALDI DE QUEIROZ 

SOARES, e sua data de nascimento para 14 de julho de 1958; 

Despacho/Decisão: “Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

2. Tratando-se de retificação de registro civil, citem-se os eventuais 

interessados, via edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (art. 109 da Lei 

6.015/73). 3. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Às providências.” 

ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Alisson Flávio Ampolini – Analista Judiciário, digitei. Rondonópolis-MT, 15 

de dezembro de 2017. Hélio Avelino dos Santos. Autorizado pelo 

Provimento n° 56/2007-CG

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006119-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. H. C. (AUTOR)

S. C. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. O. D. C. (RÉU)

F. A. Z. (RÉU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS. Processo: 

1006119-75.2017.8.11.0003 PJe; Valor causa: R$ 24.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: Negatória de Paternidade cumulada com Investigação, Alteração 

de Registro Civil de Nascimento e Fixação de Alimentos. Parte Autora: M. 

E. H. C., nascida em 28/09/2005, representada por sua genitora SILVANA 

CRISTINA HACK. Partes Requeridas: ANDERSON CLAYTON OLIVEIRA DE 

CARVALHO e FABIO ADIR ZWICK. FINALIDADE: CITAR O REQUERIDO 

ANDERSON CLAYTON OLIVEIRA DE CARVALHO da existência e do teor 

da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão proferida pelo juízo. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE 

CUMULADA COM INVESTIGAÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE 

NASCIMENTO E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS promovida pela requerente, 

tendo como objeto a negatória de paternidade em relação ao pai registral e 

retificação do registro civil, passando a constar como genitor o pai 

biológico, bem como a fixação de alimentos. Despacho/Decisão: “Vistos 

etc., 1. Recebo a inicial, bem como a sua emenda. Proceda-se à 

retificação do polo passivo da presente demanda junto ao sistema. Em 

aplicação ao princípio da fungibilidade, recebo a presente ação como 

Negatória de Paternidade cumulada com Investigação, Alteração de 

Registro Civil de Nascimento e Fixação de Alimentos. 2. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. (...) Deverá o demandado Anderson Clayton 

ser citado por edital, com prazo de trinta dias, para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte 

ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015), sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, NCPC). Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio 

curador especial ao requerido, o ilustre advogado componente do 

UNIJURIS, Dr. Samir Badra Dib, conforme o art. 72, II, do NCPC, devendo 

ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. 6. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.”. ADVERTÊNCIA: E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alisson Flávio Ampolini – 

Analista Judiciário, digitei. Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. 

Hélio Avelino dos Santos. Autorizado pelo Provimento n° 56/2007-CGJ.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000745-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LÚCIA BARROS GOULART (RÉU)

MARCO ANTONIO GOULART (RÉU)

JÚLIO DIAS (RÉU)

VERA LUCIA GOULART (RÉU)

JULIO CESAR GOULART (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO)

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FORAM 

EXPEDIDOS ALVARÁS JUDICIAIS ELETRÔNICOS ÀS PARTES(JUNTADOS 

AUTOS AUTOS) , CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007481-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TEIXEIRA CAMPOS OAB - SP377025-O (ADVOGADO)

MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO OAB - SP289202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N º 1007481-15.2017.811.0003. VISTO. RUMO MALHA NORTE 

S. A. ajuizou Requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT objetivando a concessão 

da tutela antecipada, em caráter antecedente, para que a Apólice de 

Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 seja considerada como 

garantia antecipada do juízo referente aos débitos de IPTU nºs 1108816 e 

1108824, exercício de 2017, afastando este óbice à emissão da Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, bem como para que seja impedida a sua 

inscrição no CADIN, determinando que a Municipalidade se abstenha de 

realizar eventual inscrição em dívida ativa (Id. 10086374 e 10640569). O 

pedido de tutela antecipada foi indeferido em razão de a autora possuir 

outros débitos vencidos de IPTU relativos às inscrições 1108794, 

1108980, 1109006, 1109014, 1109022 e 1109057, que não estão com a 

exigibilidade suspensa e nem garantidos (Id. 10818928). A autora 

apresentou nova emenda à inicial, visando o esgotamento da discussão 

sobre o objeto da demanda e o consequente deferimento do pedido liminar. 

Informou que em relação aos débitos de IPTU 1108794 e 1109006, já foi 

protocolado pedido administrativo de isenção, na situação de beneficiária 

do CODIPI, no entanto, para agilizar a obtenção de sua CND, incluiu tais 

débitos no objeto desta demanda, apresentando, para tanto, endosso de 

nº 1º à Apólice de Seguro Garantia ofertada, que ficou no valor de R$ 

1.157.321,50 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e 

um reais e cinquenta e dois centavos). Quanto aos débitos 1108980, 

1109014, 1109022 e 1109057, asseverou que a Prefeitura entende que 

estes não estão cobertos pela isenção, razão pela qual quitou a 

integralidade de tais débitos, conforme guias e comprovantes anexados 

aos autos. Aduziu que os débitos de IPTU 1108824 e 1108816, ambos do 

exercício de 2015, estão garantidos por meio de depósito judicial fruto de 

penhora on line efetivada nos autos da Execução Fiscal nº 

1697-11.2016.811.0003, de modo que tais débitos encontram-se com a 

exigibilidade suspensa, na forma do artigo 151, inciso II, do CTN. Disse, 

ainda, que o débito de IPTU 1108816, exercício de 2016, está garantido por 

meio de Apólice de Seguro Garantia Judicial, apresentada nos autos do 

Requerimento de Tutela Antecipada Antecedente de nº 

1004228-53.2016.811.0003, em trâmite perante este Juízo. Ao final, 
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requereu seja deferida a tutela antecipada, em caráter antecedente, para 

determinar  que a  Apól ice  de  Seguro  Garant ia  n º 

016272017000107750000928 - endosso nº 1 seja considerada suficiente 

como garantia antecipada do juízo referente à integralidade dos débitos de 

IPTU de nºs 1108816, 1108824, 1108794 e 1109006 (abril a novembro de 

2017), descritos no demonstrativo municipal de débitos, para afastar 

esses óbices à emissão da Certidão Municipal Positiva com Efeitos de 

Negativa e para que seja impedida sua eventual inscrição no CADIN deste 

Estado (Id. 10915059). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A parte autora pretende a 

concessão de tutela provisória de urgência para que a Apólice de Seguro 

Garantia nº 016272017000107750000928 - endosso nº 1 seja 

considerada suficiente como garantia antecipada do juízo referente à 

integralidade dos débitos de IPTU de nºs 1108816, 1108824, 1108794 e 

1109006 (abril a novembro de 2017), para o fim de obter Certidão 

Municipal Positiva com Efeitos de Negativa, bem como para que seja 

impedida sua inscrição no CADIN deste Estado. Com efeito, consoante já 

consignado na decisão de Id. 10818928, é cabível a garantia do 

pagamento do débito pendente, com o objetivo de afastar qualquer 

impedimento à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Tal 

questão encontra-se pacificada no STJ, inclusive em acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC, conforme se verifica: “PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA 

ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 

NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl 

no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, 

DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; 

AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 

574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no 

artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 

penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo 

contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à 

penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada 

em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos 

efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de 

caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o 

contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta 

condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou 

judicialmente ainda. 4. (...)10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 08/2008” (STJ - REsp: 1123669 RS 

2009/0027989-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010). 

No caso, a requerente ofereceu como garantia aos débitos de IPTU 

alusivos às inscrições 1108816, 1108824, 1108794 e 1109006 (exercício 

2017) a Apólice de Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 - 

endosso nº 1, no valor de R$ 1.157.321,50 (um milhão, cento e cinquenta 

e sete mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos). De 

acordo com o demonstrativo de débitos acostado no Id. 10086441 os 

débitos tributários da parte autora com o Município de Rondonópolis quanto 

às referidas inscrições perfazem a importância de R$ 964.434,40 

(novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e 

quarenta centavos), ou seja, o valor dos débitos tributários é inferior ao 

valor da Apólice de Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 - 

endosso nº 1. O artigo 9º, da Lei nº 6.830/80 estabelece que o executado, 

em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. Assim, é cabível a garantia por meio de seguro 

garantia, nos termos do artigo 9º, inciso II da LEF com redação dada pela 

Lei Federal n° 13.0432014, a qual deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF 

para facultar expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer 

fiança bancária ou seguro garantia". Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 

LEI 13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. 

APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a 

definir se o seguro garantia judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, 

como modalidade de garantia da dívida. 2. A jurisprudência do STJ, em 

atenção ao princípio da especialidade, era no sentido do não cabimento, 

uma vez que o art. 9º da LEF não contemplava o seguro-garantia como 

meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. Sucede que a Lei 

13.043/2014 deu nova redação ao art. 9º, II, da LEF para facultar 

expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia". A norma é de cunho processual, de modo que possui 

aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não merece acolhida, 

portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo de 

impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de 

seguro-garantia. 5. Recurso Especial não provido. (STJ , Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA 

TURMA).” Segundo o artigo 15, I, da lei nº 6.830/80, o seguro garantia se 

reveste da mesma liquidez atinente ao dinheiro; assim, indubitavelmente, o 

seguro garantia representa meio menos oneroso ao autor sem, contudo, 

mostrar-se ineficiente à obtenção do crédito. Ademais, da análise dos 

autos, verifica-se que houve a quitação dos débitos de IPTU referentes às 

inscrições 1108980, 1109014, 1109022 e 1109057 (exercício 2017) (Id. 

10915343, 10915354, 10915368, 10915377, 10915386, 10915397, 

10915411 e 10915420). No que tange aos débitos de IPTU das inscrições 

1108824 e 1108816, ambos do exercício de 2015, depreende-se que tais 

débitos estão garantidos por meio de depósito judicial fruto de penhora on 

line efetivada nos autos da Execução Fiscal nº 1697-11.2016.811.0003, 

em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública desta 

Comarca (Id. 10915464). Quanto ao débito de IPTU relativo à inscrição 

1108816, exercício de 2016, extrai-se que tal débito está garantido por 

meio de Apólice de Seguro Garantia Judicial, apresentada nos autos do 

Requerimento de Tutela Antecipada Antecedente de nº 

1004228-53.2016.811.0003, em trâmite perante este Juízo (Id. 10915537). 

Dessa forma, denota-se a inexistência de óbice à expedição da certidão 

pretendida. Ademais, tem-se por indevida a inscrição no CADIN de débitos 

já garantidos, uma vez que já resguardados os interesses da credora, 

senão vejamos: 69072185 - TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO NO 

SERASA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A questão atinente à 

possibilidade de o contribuinte garantir o juízo de forma antecipada, antes 

mesmo do ajuizamento do feito executivo, foi objeto de análise pelo C. 

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que obedeceu à sistemática 

prevista no art. 543-C, do Código de Processo Civil, ocasião em que se 

consolidou o entendimento favorável ao cidadão, na medida em que 

entendimento diverso implicaria impor ao contribuinte que contra si teve 

ajuizada ação de execução fiscal condição mais favorável do que aquele 

contra o qual ainda não houve o ajuizamento. Na mesma esteira, entendo 

que a garantia integral do débito por meios que não o depósito em dinheiro, 

embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, resulta em 

hipótese de impedimento a inscrição do nome dos agravantes nos 

cadastros de inadimplentes. Se a dívida exequenda torna-se garantida, 

não tem o menor sentido que o devedor permaneça, em razão dela, 

inserido em cadastros públicos (CADIN) e privados (SERASA /SPC) de 

inadimplentes, bem como sofra outras sanções aplicáveis, porque a 

garantia resguarda de modo inequívoco os interesses fazendários. Na 

hipótese, verifica-se pela documentação de fls. 80/92 que a agravante 

nomeou bens à penhora, os quais foram aceitos pela agravada. Diante de 

tais circunstâncias, o cadastro do nome dos agravantes no rol dos 

inadimplentes, dentre outros, causa inúmeros prejuízos a suas operações 

comerciais. Recurso provido. (TRF 3ª R.; AI 0014923-55.2013.4.03.0000; 

Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Nobre; Julg. 18/10/2017; DEJF 

22/11/2017) Neste contexto, vislumbro a probabilidade do direito almejado 
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pela parte autor. De igual forma, vislumbro o perigo de dano caso a tutela 

pleiteada não seja deferida, já que a requerente suportaria evidentes 

prejuízos pela falta da certidão pretendida e pela inscrição no CADIN, 

como ser impedida de contrair empréstimos bancários e de participar de 

licitações. Além do mais, válido observar que não há a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários, podendo, pois, o Município propor a 

execução fiscal para cobrá-los, o que significa que não possui perigo de 

dano inverso. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada em caráter antecedente para determinar que o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS proceda à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, diante da oferta da Apólice de Seguro Garantia nº 

016272017000107750000928 - endosso nº 1, como garantia dos débitos 

tributários de IPTU referentes às inscrições 1108816, 1108824, 1108794 e 

1109006 (exercício de 2017); e se abstenha de inscrever tais débitos no 

CADIN. Consigno que a expedição de intimação/mandado para 

cumprimento da presente decisão ficará condicionada ao recolhimento das 

custas complementares, tendo em vista a adequação ao valor da causa 

apresentada no Id. 10915059. Portanto, intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas complementares, observando o valor 

da causa indicado na petição de Id. 10915059, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Recolhidas as custas, expeça-se, com urgência, o expediente para 

intimação do Município de Rondonópolis desta decisão. Após, intime-se a 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, sob 

pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de 

mérito, na forma do art. 303, §6º, do CPC. Apresentada a emenda, CITE-SE 

o requerido para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo 

contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Decorrido o prazo sem apresentação da emenda, tragam os autos 

conclusos para prolação de sentença extintiva, nos termos do referido art. 

303, §6º, do CPC. Retifique-se o valor da causa junto ao sistema PJE, 

observando a petição acostada no Id. 10915059. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003925-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1003925-39.2016.8.11.0003 AUTOR: IRENE MARIA DE JESUS RÉU: CHEFE 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) VISTO Intime-se a 

advogada da parte autora para requer expressamente a habilitação do 

herdeiros. Enquanto isso, o feito permanecerá suspenso (art. 313, I do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de dezembro de 2017. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004527-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSECLEIDE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1004527-30.2016.8.11.0003 AUTOR: MARIA ROSECLEIDE DE ARAUJO 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTO Informo para a parte 

autora que o INSS foi intimado para pagar o valor da perícia, via sistema. 

Informo, ainda, que não foi encontrado nenhum valor nas contas do INSS 

para custear o valor da perícia. Por sua vez, o ESTADO DE MATO 

GROSSO não dispõe de recursos para custear honorários periciais. Em 

razão disso, determino que os autos aguardem o julgamento do agravo 

interposto nos autos ou o pagamento espontâneo da perícia pela parte 

interessada. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de dezembro de 2017. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008250-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. O. Z. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - 616.620.971-15 

(REPRESENTANTE)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA CONCEICAO SADDI (LITISCONSORTES)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR.MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010198-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE LOURDES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LUCAS BERNARDI OAB - MT16920/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010198-97.2017.811.0003. VISTO. ROSENIL DE 

LOURDES ARAÚJO ajuizou ação de obrigação de fazer para cumprir o 

dever político-constitucional de prestar serviços de saúde c/c antecipação 

de tutela específica em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

aduzindo, em síntese, que necessita realizar o procedimento de 

EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA DE COMUNICANTE POSTERIOR 

ESQUERDA, em caráter de urgência. Informa que deu entrada no Hospital 

Regional de Rondonópolis no dia 24 de novembro de 2017, e que após ser 

submetida ao exame de Angiografia no dia 30 de novembro de 2017, foi 

identificado um aneurisma de artéria comunicante posterior esquerda, 

razão pela qual foi solicitado tratamento específico de Embolização de 

Aneurisma de Comunicante Posterior Esquerda. Alega que tal solicitação 

foi encaminhada para a Central de Regulação do SUS, porém não há data 

prevista para realização da cirurgia, pois a referida Central não 

apresentou qualquer posicionamento acerca do procedimento até o 

momento. Acrescenta que corre risco de ressangramento e suas 

complicações, incluindo óbito. Assim, requer a concessão de antecipação 

dos efeitos da tutela para determinar a imediata realização da cirurgia de 

EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA DE COMUNICANTE POSTERIOR 

ESQUERDA ou a liberação do pagamento no valor de R$ 71.207,34 

(setenta e um mil, duzentos e sete reais e trinta e quatro centavos), para 

custear o procedimento a ser realizado no LACIC – Laboratório de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá. Este Juízo 

requereu a orientação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico. É o relatório. 

Decido. Conforme se infere da inicial, pretende a autora que o ESTADO DE 

MATO GROSSO seja compelido a disponibilizar o procedimento cirúrgico 

necessário. De início, é necessário analisar os requisitos essenciais à 

concessão da tutela de urgência, dispostos no artigo 300, do Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, a 

probabilidade do direito da autora encontra-se demonstrada não só em 

razão dos próprios fundamentos de fato e de direito narrados na inicial, 

mas também pelas provas documentais colacionadas aos autos, 

especialmente pelos documentos de fls. 23/27 do PDF que demonstram a 

necessidade da demandante de realizar o procedimento cirúrgico 

pleiteado. Ademais, cumpre anotar que a saúde é bem essencial à 

sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de acesso universal, 

igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de 

todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se 

podendo permitir uma situação em que um cidadão, como o caso do 

requerente, portador de doença, não receba o tratamento necessário. O 

artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do 

Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar 
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aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar 

ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. 

Vejamos: “Art. 196. a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” A 

respeito desse preceito, a melhor orientação doutrinária é aquela que, a 

partir do século XX, considera que as normas pertinentes à saúde, por ser 

ela o mais típico dos direitos sociais, têm aplicabilidade imediata, 

independendo de norma regulamentadora. Mais adiante, a Constituição 

Federal, no seu art. 198, consigna que: "as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II - 

atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; § 1º - O sistema único de saúde será 

financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes". Assinalo que pelo princípio da 

solidariedade que norteia o Sistema Único de Saúde, todos os entes 

federados possuem obrigação de prestar atendimento à população. 

Ademais, dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para 

que o Estado negue o direito à vida e à saúde, assegurados pela 

Constituição Federal. Consigno, ainda, que o direito à vida e à saúde não 

se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Saliento, por pertinente, que 

nossos Tribunais de Justiça vêm entendendo cabível a concessão de 

tutela de urgência em casos como o dos autos, tendo sido decididos os 

recursos até mesmo monocraticamente, pois está em jogo o direito à vida, 

bem maior, protegido pela Constituição Federal no art. 5º, caput, bem como 

no art. 196. De outro norte, no que diz respeito ao segundo pressuposto 

(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), registra-se sua 

caracterização, haja vista que, à evidência dos fatos alegados, há grave 

risco do quadro de saúde da paciente vir a ser consideravelmente 

agravado, caso a tutela de urgência não seja concedida. A propósito, 

quanto à urgência do procedimento em questão, o Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT relatou que “há caracterização de Urgência, há risco 

imediato de morte, há perda de oportunidade, não há risco a terceiros” 

(Parecer Técnico/NAT nº 2535/2017 ,p. 4). No que se refere à 

possibilidade de concessão de tutela específica contra o Poder Público, 

tendo em vista às vedações impostas pela Lei n.º 9.494, de 10-9-97, anoto 

que, no momento em que restrições à concessão de medidas liminares 

colidirem com os direitos fundamentais do homem - como no caso dos 

autos, em que se tutela o direito à dignidade da pessoa humana - elas não 

poderão ser aplicadas, por flagrante inconstitucionalidade. É que, se 

denegada a liminar, a saúde da paciente (requerente) perecerá, portanto, 

trata-se de situação de urgência, que não pode esperar, por óbvio, o final 

da demanda. Conclui-se, portanto, pelo cabimento da tutela de urgência 

inaudita altera pars, na forma do art. 9º do CPC. Por fim, anoto que o ente 

Público somente poderá ser compelido ao fornecimento do procedimento 

cirúrgico, estando comprovada a necessidade da medida. No caso dos 

autos, restou demonstrada, prima facie, a necessidade de conceder a 

paciente o procedimento cirúrgico de EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA DE 

COMUNICANTE POSTERIOR ESQUERDA. Com estas considerações, com 

fundamento no artigo 196 da Constituição Federal, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA, para determinar que o ESTADO DE MATO 

GROSSO forneça de forma gratuita, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a paciente ROSENIL DE LOURDES ARAÚJO, o procedimento 

cirúrgico de EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA DE COMUNICANTE 

POSTERIOR ESQUERDA, a ser realizado no Hospital Geral Universitário de 

Mato Grosso, cuja obrigação deverá se estender durante todo o 

tratamento, sob pena de ser bloqueados valores dos cofres públicos para 

custear o referido tratamento. Comunique-se a presente decisão, via fax, 

malote digital ou email, ao Gabinete do Secretario de Estado de Saúde, 

diante da urgência de tal procedimento. Intime-se o(a) Diretor(a) do 

Hospital Geral Universitário de Mato Grosso para que realize o 

procedimento cirúrgico de EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA DE 

COMUNICANTE POSTERIOR ESQUERDA, na paciente ROSENIL DE 

LOURDES ARAÚJO. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Cite-se, intimando-se em seguida o 

requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias, ciente(s) de que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se, com urgência. 

Rondonópolis, sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005832-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BAZOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. FABIO HENRIQUE 

MACEDO BAZOTTI, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 771564 Nr: 2978-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MARIA RONDON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805010 Nr: 16307-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737127 Nr: 17-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, por meio do advogado constituídos Dr. 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT nº 17.553/O, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação de fls. 

148/167.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779045 Nr: 5806-05.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE CARVALHO MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO...No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. 

Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 

e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”....Além do mais, válido ponderar que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido 

também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de 

modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora 

fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. ....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 743644 Nr: 4164-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM VIANA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 743644

VISTO.

JOAQUIM VIANA PRADO requereu o cumprimento de sentença que 

condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer ao autor atendimento 

domiciliar – HOME CARE, por 24 horas.

O ESTADO DE MATO GROSSO foi regularmente intimado para cumprir a 

obrigação (fls. 55). Depois de um longo período de tramitação do feito, o 

exequente requereu a extinção do feito, porque o executado vem 

cumprindo voluntariamente a sua obrigação.

A execução foi extinta por meio da sentença de fls. 265.

 Após a extinção do feito, o exequente informou que o Estado de MATO 

GROSSO “não veem efetuando os pagamentos dos serviços prestados 

desde o mês de junho/2017”, motivo pelo qual requer que o executado 

pague o valor de R$ 142.590,71 para a empresa CARMED EMERGENCIAS 

MÉDICAS.

O pedido do exequente não pode ser acolhido neste feito, porque a 

execução foi extinta, por meio de sentença, em 04 de julho de 2017, após 

a informação do próprio exequente de que o executado teria cumprido a 

obrigação.

Com efeito, a pretensão do exequente somente pode ser buscada em 

ação própria, visto que esta execução encontra-se extinta por sentença.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 280 e determino o retorno dos autos 

ao arquivo.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801625 Nr: 15033-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por CARLOS 

ALVES PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 248/254, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perita a contadora SILESIA 

MACHADO MARTINS, podendo ser encontrada na Rua Pirajui, n° 175, 

bairro Marinópolis, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-060, e nos telefones: 

( 6 6 )  9 9 5 4 - 8 2 9 1  /  ( 6 6 )  9 9 8 9 - 1 0 3 6 ,  e - m a i l : 

silesia2006.m@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo do autor, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável 

pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil. 

....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787651 Nr: 9280-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANGELA MARIA 

DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 211/217, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perita a contadora ÂNGELA 

MARIA DE OLIVEIRA SABATINI podendo ser encontrada na Rua General 

Mascarenhas de Morais, n° 196, Vila Marilei, Rondonópolis-MT Cep: 
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78705-268, e nos telefones: (66) 9917-2447 / (66) 3410-0649, e-mail: 

angelamaria.sabatini@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.Assim, o Município de Rondonópolis, ora vencido, é o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça:LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

PERICIAIS.ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O 

RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. ...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776073 Nr: 4635-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO...Na hipótese, entendo que não é possível decidir a liquidação de 

plano. Assim, verifica-se que há necessidade de realização de perícia 

contábil, a fim de apurar o percentual devido ou se já houve a devida 

incorporação.Dessa forma, para realização da perícia contábil, nomeio 

como perito o contador ERNANI PLUMER SANTOS PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Pedro Ferrer, n° 1127, bairro Centro, Rondonópolis/MT, 

Cep: 78700-370, e no telefone: (66) 9990-1275, e-mail: 

ernaniplumer@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo do autor, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.Assim, o Município de Rondonópolis, ora vencido, é o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça:LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

PERICIAIS.ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O 

RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de 

liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao 

devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 

21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; 

AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017).Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, vez 

que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho a 

ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. ...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801930 Nr: 15168-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARQUES DA SILVA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....Inicialmente, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerido às fls. 

211/216, uma vez que o recente entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que somente com a 

perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do 

método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi 

absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público 

(APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 

11/07/2017). Na hipótese, entendo que não é possível decidir a liquidação 

de plano. Assim, verifica-se que há necessidade de realização de perícia 

contábil, a fim de apurar o percentual devido ou se já houve a devida 

incorporação.Dessa forma, para realização da perícia contábil, nomeio 

como perita a contadora AURILENE LOPES SOARES, podendo ser 

encontrada na Rua Dezessete, n° 713, Condomínio Terra Nova, bairro 

Colina Verde. Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos telefones: (66) 

9614-8322 / (66) 3027-9335, e-mail: aurylenesoares@gmail.com.Anoto 

que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757572 Nr: 11857-66.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos incialmente formulados por MARIA JOSÉ 

BARBOZA DA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Condeno 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil.Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes 

da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 825128 Nr: 4663-44.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA ALBERTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT, 

WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Compulsando os autos, verifica-se que o único documento que identifica a 

vítima CLEITON OLIVEIRA DE SOUZA é a certidão de óbito, onde consta 

que o falecido nasceu em 5/10/1996. Informações estas prestadas pela 

pessoa de Praiane Albertina de Souza (fls. 22).

Em consulta aos dados de Cleiton no sistema APOLO, verifica-se, ainda, 

que a data de nascimento registrada é de 5/10/1995, diversa da informado 

por ele no auto de prisão em flagrante (5/10/1994 – fls. 33).

Ressalta-se que não foram localizados os dados de CLEITON OLIVEIRA 

DE SOUZA no sistema INFOSEG.

Nesse contexto, diante das inconsistências acima mencionadas e 

considerando que o tema central da demanda versa sobre a prisão 

irregular de CLEITON OLIVEIRA DE SOUZA por se ele menor de idade na 

época dos fatos, o documento de identidade, no caso, é indispensável à 

propositura da ação, já que as declarações prestadas na certidão de óbito 
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não substituem o RG.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos RG ou certidão de nascimento de seu filho CLEITON OLIVEIRA 

DE SOUZA, demonstrando a data correta de nascimento deste, sob pena 

de julgamento dos autos na forma em que se encontra.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404242 Nr: 17743-90.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIEMENS ELETROELETRONICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B, GIANFRANCO FOGACCIA CINELLI - OAB:147596/SP, 

ISABELA MARRAFON - OAB:8565/MT, YVONNE ANNA KRAIKER - 

OAB:129261/SP

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL move em face de SIEMENS ELETROELETRONICA S/A.

É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que houve a penhora online da integralidade do valor 

pleiteado pelo exequente (fls. 207 e 232), tendo a executada concordado 

com a extinção do feito (fls. 241).

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.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados, em favor 

do exequente (fls. 207 e 232), observando-se os dados bancários de fls. 

238.

Ademais, 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.

 Após, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 709273 Nr: 4190-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IREMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente, Dr. Julio Almeida de Souza, 

OAB/MT nº 11.716, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste acerca 

da petição de fl. 98 e informe se foi quitado o débito exequendo.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 708031 Nr: 2862-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada, 

pelos fundamentos expostos, e homologo o crédito devido ao exequente 

em R$ 68.667,66 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais 

e sessenta e seis centavos) incluídos honorários advocatícios conforme 

tabela de fls. 134/137.Expeça-se o precatório devido, bem como a 

requisição de pequeno valor para a satisfação do crédito.Aguardando em 

arquivo provisório até quitação da obrigação.Após, arquivem-se estes 

autos com as cautelas de praxe. Publique-se,Registre-se e, Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 730931 Nr: 11451-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR 

- OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada, 

pelos fundamentos expostos, e homologo o crédito devido ao exequente 

em R$ 49.555,80 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco 

reais e oitenta centavos ) incluídos honorários advocatícios conforme 

tabela de fls. 176/178.Expeça-se o precatório devido, bem como a 

requisição de pequeno valor para a satisfação do crédito.Aguardando em 

arquivo provisório até quitação da obrigação.Após, arquivem-se estes 

autos com as cautelas de praxe. Publique-se,Registre-se e, Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 714535 Nr: 9752-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada, 

pelos fundamentos expostos, e homologo o crédito devido ao exequente 

em R$ 41.328,26 (quarenta e um mil. Trezentos e vinte e oito reais e vinte 

e seis centavos).Expeça-se o precatório devido, bem como a requisição 

de pequeno valor para a satisfação do crédito.Aguardando em arquivo 

provisório até quitação da obrigação.Após, arquivem-se estes autos com 

as cautelas de praxe. Publique-se,Registre-se e, Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 722542 Nr: 3552-30.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DEL CISTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, julgo procedente o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

declarar a nulidade do débito tributário referente ao veículo Caloi Mobylete 

XR, 90/90, aro 17, 50 cilindradas, chassi CB70128. Custas satisfeitas. Em 
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se tratando dos honorários advocatícios, levando-se em consideração a 

natureza e complexidade da causa, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 85, § 2º e incisos do CPC.Após o trânsito em julgado, e 

nada sendo requerido em 10 dias, arquive-se procedendo às baixas e 

a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e . D i s p e n s a d a  o  r e e x a m e 

necessário.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.Rondonópolis, 14 de 

dezembro de 2017.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 744228 Nr: 4495-13.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Conforme se 

observa, a parte autora não acostou aos autos documentos capazes de 

facilitar a liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que 

entende devido. Breve relato.

Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

cálculos dos valores que entende serem devidos e.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Chamo o feito á ordem, para torna sem efeito a decisão de fls. 437/v.

 II – Indefiro o pedido de remessa ao Contador Judicial.

 III – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

o cálculo que entende devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

IV – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 779789 Nr: 6127-40.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, 

pelos fundamentos expostos, e homologo o crédito devido ao exequente 

em R$ 30.857,55 (trinta mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e cinco centavos) incluídos honorários advocatícios conforme 

tabela de fls. 134/137.Expeça-se o precatório devido, bem como a 

requisição de pequeno valor para a satisfação do crédito.Aguardando em 

arquivo provisório até quitação da obrigação.Após, arquivem-se estes 

autos com as cautelas de praxe. Publique-se,Registre-se e, Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 799696 Nr: 14268-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVA BOMBAS E COMPRESORES LTDA ME, 

ADRIANO GONÇALVES JOVINO, VANDERLAN JOSE VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON CIRILO DE REZENDE - 

OAB:OAB/MT 21733/O

 ....3. Dispositivo. I – Vistos em correição.II – DEFIRO a penhora pleiteada, 

fixando-a sobre 10% (dez por cento) dos repasses mensais das 

operadoras de cartão de crédito.II – Oficiem-se as administradoras de 

cartão de crédito indicadas, para que promovam a penhora.III – Intime-se a 

parte executada desta decisão e dê-se ciência à exequente.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005612-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO WELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

S E N T E N Ç A 1. Relatório. Cuida-se pedido para que o requerente possa 

continuar em certame militar, em que o autor, após indeferimento da justiça 

gratuita, postulou pela desistência do feito. É o relatório. 2. 

Fundamentação. Considerando que o requerente não tem mais interesse 

no prosseguimento do feito, bem como os réus não terem contestado e 

sequer constituído causídico, não vislumbro óbice em acolher o pedido do 

autor. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. SILÊNCIO. ANUÊNCIA. Nos termos do 

art. 267, § 4º, do CPC, depois de decorrido o prazo para resposta, o autor 

somente pode desistir da ação se o réu consentir. O silêncio da parte ré, 

quando intimada expressamente para manifestar-se sobre a desistência 

da ação, importa anuência com o pedido. Inteligência do art. 111 do CC. 

Mantém-se a decisão de origem que homologou a desistência da ação, 

extinguindo o feito sem resolução de mérito. Recurso a que se nega 

provimento. (RO 00664008120015040015 RS. TRF4. DJ em 04/06/2016.) 

Razão pela qual acato a desistência formulada. 3. Dispositivo. Diante do 

exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, manifestada pelo autor, e JULGO EXTINTO 

o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Homologo 

a desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e, Intime-se o autor. Rondonópolis, 14 de dezembro de 2017. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010225-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELMA MARIA COELHO FONTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1010225-80.2017.8.11.0003 Requerente: Jucelma Maria Coelho 

Fontinelli Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. S E N T E N 

Ç A 1. Relatório. Trata-se de pedido de aposentadoria por invalidez ou 

transformação do auxílio doença em auxílio acidente com peido de 

antecipação de tutela, proposto por Jucelma Maria Coelho Fontinelli em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Sustenta a 

requerente que sempre trabalhou em meados de 2013, iniciou um quadro 

de dor no ombro esquerdo “descendo” para o cotovelo e punho, sendo 

necessário se afastar das atividades laborais percebendo benefício 

previdenciário de 01/08/2013 até 20/12/2013, sendo ainda considerada 

inapta para o trabalho pelo médico da empresa, fora solicitado o 

restabelecimento do auxílio doença, pelo período compreendido entre maio 

de 2015 a julho do mesmo ano. O feito tramitou no âmbito da Justiça 

Federal, sendo observado os preceitos cominatórios do devido processo 

legal, porém, conferida a incompetência, o feito passou a tramitar neste 

juízo. É o relato do necessário. 2. Fundamentação. 2.1. Do pedido de 

conversão em aposentadoria por invalidez. Para a concessão dos 

benefícios de incapacidade exige a lei o cumprimento simultâneo de três 

requisitos: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), excetuadas as hipóteses do art. 26 

da Lei de Benefícios, onde a mesma é dispensada; c) incapacidade total 

ou parcial para o trabalho, conforme se trate de auxílio-doença ou 
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aposentadoria por invalidez (arts. 42 e 59 da Lei n° 8.213/91, 

respectivamente). A carência de 12 (doze) meses resta comprovada 

conforme cópia da carteira de trabalho. Quanto à incapacidade, vale 

destacar que consoante à sistemática tracejada pela Lei 8.213/91, a 

aposentadoria por invalidez é devida em prol da pessoa que, mantendo a 

qualidade de segurado, seja acometida de incapacidade total e definitiva 

para o trabalho, sem perspectiva de reabilitação profissional. O laudo 

pericial acostado aos autos, atesta que em que pese haver incapacidade 

laboral para a atividade anteriormente exercida, nota-se no item 03, do 

mencionado laudo, é possível verificar que incapacidade é parcial e 

temporária, uma vez que existe tratamentos cirúrgicos para melhora do 

quadro. Pois bem, destaco que a moléstia ou deficiência deve ser de 

natureza tal a impossibilitar a segurada o exercício de outra atividade 

profissional que lhe garanta o sustento. Esse não é o caso da autora, 

pois, conforme expôs o perito, o demandante possui incapacidade parcial 

e temporária. Sem mais delongas, não comprovada à incapacidade laboral 

do autor, por meio da perícia técnica e não havendo nos autos elementos 

aptos a desconstituí-la, impõe-se a improcedência do pedido de conversão 

do benefício do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Doutra 

banda, em consonância com entendimento exarado pelo STJ, saliento que 

as demais questões suscitadas pelas partes não alteram e/ou modificam a 

conclusão exarada no feito. Neste sentido: O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida 

pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas 

enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na 

decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21315 / DF, S1 - DJe 15/6/2016). 3. 

Dispositivo. Em face do exposto, julgo improcedente o pedido formulado 

pela autora, vez que restou comprovado que a mesma não possui 

limitações laborativas, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas 

e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1° da Lei 10.259/01). 

Após a coisa julgada, arquive-se. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. 

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010256-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE MENESES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1010256-03.2017.8.11.0003 Impetrante: Carlos Jose Meneses da 

Silva Impetrado: Emerson Martins Neves S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Carlos Jose Meneses da Silva, contra ato supostamente ilegal do Gerente 

Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, Sr. Emerson Martins 

Neves consistente no reestabelecimento de aposentadoria por invalidez, 

que fora fixada em sentença e confirmado em sede recursal, violando 

assim seu direito líquido e certo. Brevemente relatado. 2. Fundamentação. 

O mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza 

constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger 

direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas 

data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a 

prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus 

pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento 

da petição inicial - art. 10º, Lei nº 12.016/2009 - a prova pré-constituída e 

irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado, o que “in casu”, 

não ocorreu. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de 

ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 

Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28) Semelhante é o magistério do Prof. Alfredo Buzaid, que afirma: “O 

que esclarece o conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua 

incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e 

validamente impugnada pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal 

ou de abuso de direito. Ele tem, na realidade, dois polos: um positivo, 

porque se funda na Constituição ou na lei; outro negativo, porque nasce 

da violação da Constituição ou da lei. Ora, a norma Constitucional ou legal 

há de ser certa em atribuir à pessoa o direito subjetivo, tornando-o 

insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, 

quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir 

fundamento para a impetração de Mandado de Segurança”. (Do Mandado 

de Segurança. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 88) No caso dos autos, narra 

a parte impetrante que promoveu, em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, pedido de conversão de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, com sentença proferida em seu favor, para 

conceder o benefício pleiteado. Contudo, apesar da confirmação da 

sentença pelo E.TJMT, ainda não houve a implantação do benefício. 

Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura 

o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como 

expressiva via de controle dos atos administrativos. Passados tais 

esclarecimentos, desde já informo que in casu o mandamus deve ser 

extinto, mormente por não ser cabível sua impetração no caso em apreço. 

Isso porque, em que pese os argumentos apresentados, o mandado de 

segurança não é adequado para garantir o cumprimento da sentença, 

posto que as questões incidentais devem ser resolvidas no juízo do 

cumprimento de sentença, por seus meios próprios. Esta interpretação 

advém da própria redação da Lei do Mandado de Segurança, em seu art. 

5º, inciso III, segundo o qual não se concederá mandado de segurança 

quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. Assim, 

considerando que a parte impetrante visa com o presente remédio garantir 

o cumprimento da sentença proferida nos autos do pedido de conversão 

do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, é certo que as questões 

incidentais devem ser resolvidas naquele feito, através do pedido de 

cumprimento de sentença. Neste sentido é a jurisprudência: AGRAVO 

REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO DE 

MANDAMUS PARA CONTROLE E EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. O mandado de segurança, em regra, não serve 

como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio 

adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional 

obtido pelas partes, especialmente no caso em foco, em que se imputa 

desnecessária a execução, visto os agravantes já terem conseguido a 

tutela pretendida, buscando, apenas, delimitar, o alcance do ato judicial 

proferido. 2. Constata-se, assim, diante dos argumentos aduzidos, a 

caracterização da carência de ação, ante a ausência de interesse de agir 

dos agravantes, uma vez que é incabível a via do mandado de segurança 

para fazer cumprir decisão judicial exarada em outro mandado de 

segurança, consoante decisão já proferida. 3. Recurso improvido. (TJ-PI - 

MS: 00014399320088180000 PI 200800010014393, Relator: Des. Haroldo 

Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 06/06/2013, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: 17/06/2013) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA 

PARA FAZER CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL. INCABIMENTO. - Não é cabível 

a impetração de mandado de segurança visando à garantia do 

cumprimento de sentença transitada em julgado em outro processo. - As 

questões incidentais devem ser resolvidas no juízo de cumprimento 

(execução) e pelos meios próprios, e não, mediante mandado de 

segurança. (TRF-5 - AMS: 90305 RN 0008224-29.2004.4.05.8400, Relator: 

Desembargador Federal Ridalvo Costa, Data de Julgamento: 15/02/2007, 

Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 

16/04/2007 - Página: 500 - Nº: 72 - Ano: 2007) Assim sendo, por ser 

inadequada a impetração deste writ e, consequentemente carece a 

impetrante de interesse de agir, devendo o feito liminarmente ser extinto 

sem julgamento de mérito. 3. Dispositivo. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei n.º 

12.016/2009 c/c art. 485, VI do CPC, ante inadequação da via eleita e 

ausência de interesse de agir. Sem custas, tendo em vista que o art. 10, 

XXII da Constituição Estadual isenta o Mandado de Segurança de seu 
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recolhimento. Sem honorários, eis que incabíveis na espécie, nos termos 

do art. 25 da Lei 12.016/2009. Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e Intime-se. 

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior 

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 617129 Nr: 162-29.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VINICIUS DE BRITO, WESLLEY 

FERREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação para o advogado do réu Wesley Ferreira Leal, Dr. Adeir 

Alexsander Froder para apresentação dos memorias finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 661811 Nr: 10416-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT

 Ação Penal nº 10416-56.2017.811.0064 ( Id. 661811 )Denunciado: Elkjai 

Pereira de AndradeVistos.Citem-se os acusados, intimando-os para 

comparecerem à audiência a que se refere o art. 55 da Lei 11.343/06, que 

designo para o dia 19.12.2017, às 14h:30min, na sala de audiências deste 

fórum. Intimem e requisitem o réu preso.Intimem as testemunhas, 

requisitando-os aos seus chefes de repartições ( CPP, art. 221, § 3º

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664801 Nr: 13160-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES MARTINS DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:

 Intimação do DR. JURANDIR VERNEQUE DIAS - OAB 14813 para no prazo 

legal apresentar resposta à acusação do acusado em questão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663606 Nr: 12074-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SOUZA SILVA, JOSÉ CARLOS DA 

SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 41.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

FÁBIO SOUZA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

dispostas no artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, e artigo 61, 

inciso I, todos do Código Penal e CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, 

como incurso nas sanções dispostas no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, 

inciso II c/c 61, inciso I, todos do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA 

III.1.1 – RÉU CARLOS HENRIQUE42..52.Assim, fixo a pena final para este 

acusado em 02 anos e 27 dias de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno 

definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de 

aumento ou diminuição da pena.53.Regime de pena: não obstante à 

reincidência delitiva, mas diante do quantum de pena aplicada, com 

fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda.1.2 – DO RÉU 

FÁBIO54..Assim, fixo a pena final para este acusado em 02 anos, 05 

meses e 17 dias de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas 

nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento 

ou diminuição da pena.64.Regime de pena: não obstante à reincidência 

delitiva, mas diante do quantum de pena aplicada, com fundamento no art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o 

cumprimento da reprimenda..Expeçam-se alvarás de soltura para os 

acusados, colocando-os em liberdade, se por outro motivo não devam 

permanecer presos..

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 616515 Nr: 7212-43.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 7212-43.2013.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: FERNANDO DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Fernando da Silva, Cpf: 71376704153, Rg: 

1500709-0 SSP MT Filiação: Izidio Hilario da Silva e Iracema Correia da 

Silva, data de nascimento: 05/05/1982, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, serv. gerais, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

7212-43.2013.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 217-A, caput, c/c art. 14, inciso II 

ambos do Código Penal, data do fato: 24/11/2013, tendo como vítima: Cane 

Daiane Aparecida Dias Lopes, Recebida a denúncia por este r. juízo em 

31/03/2017. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 7 de dezembro de 2017.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647694 Nr: 8181-53.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIENE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 459 de 605



Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(a) acusado(a) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(a) acusado(a) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) a (s) 

acusado(s) a(s) se ele(s) a(s) pretende(m) constituir advogado ou se o 

Juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a(s) o(s) réus o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada(s) 

o(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647694 Nr: 8181-53.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIENE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de fevereiro de 2.018, às 13:15 

horas.

Intimem-se a acusada, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do querelante e 

assistente para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade de inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658824 Nr: 7899-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO FELIPE REGO MAGALHÃES, LEONARDO 

AMORIM DA COSTA, MATEUS SANTOS FARIAS, JOSÉ FELIPE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

JURANDIR VERNEQUE DIAS - OAB:14813, WILSON LOPES - 

OAB:7.396-B

 49.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia para:a)Com fundamento no art. 383 do Código de 

Processo Penal, desclassifico a conduta do acusado Kaio Felipe Rego 

Magalhães para o crime previsto no art. 349 do Código Penal e, 

consequentemente, determino a remessa de cópias dos autos para o 

Juizado Especial Criminal desta Comarca. b)ABSOLVER os réus José 

Felipe Souza Santos, da imputação deduzida na exordial acusatória nos 

termos do art. 386, do Código de Processo Penal;c)CONDENAR os 

acusados Leonardo Amorim da Costa e Mateus Santos Farias nas 

sanções previstas no art. 157, §2º I e II, c/c art. 70 (03 vezes) e art. 29, 

ambos do Código Penal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637447 Nr: 8292-71.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WILKER ALVES DOS SANTOS, 

LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 8292-71.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: DAVID WILKER ALVES DOS SANTOS, LEONARDO PATRICK VILAR 

BARRETO DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Leonardo Patrick Vilar Barreto da Silva, Cpf: 

05457355136, Rg: 25874225 SSP MT Filiação: Marco Antônio Barreto da 

Silva e Maria Aparecida Vilar Santana, data de nascimento: 25/02/1997, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), servente de 

pedreiro, Endereço: Rua Manoel dos Santos Borges, em lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

DAVID WILKER ALVES DOS SANTOS e LEONARDO PATRICK VILAR 

BARRETO, qualificados nos autos, imputando-lhes as sanções previstas 

no art. 14 da Lei 10.826/2003, pela prática do fato delituoso narrado nos 

seguintes termos:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 11.10.2015, por 

volta das 04h05min., na Avenida Dom Wunibaldo, bairro Centro, nesta 

cidade, os denunciados portavam, sem a devida autorização e, em 

desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo de uso 

permitido, curta, do tipo revólver, calibre 32, marca taurus, nº 113875, 

contendo 06 munições intactas do mesmo calibre, da marca “aguila”, que 

foram devidamente apreendidas (fl. 12) e periciadas (fls. 34/43).

São dos autos que no dia e hora supracitados a polícia militar realizava 

rondas quando recebeu informação de que uma pessoa estava 

transitando em uma motocicleta, cor preta, portando arma de fogo, nas 

imediações da casa de Show “Arena Bar”, no intuito de ceifar a vida de 

outra pessoa. Repassou-se a Polícia Militar, outrossim, as características 

e traje do infrator.

Em diligências, a polícia militar visualizou os denunciados passarem em 

frente a casa de show, em uma motocicleta (placa NJK- 2116) em alta 

velocidade, momento em que saíram no encalço dos mesmos, sendo que 

ao alcança-los, os milicianos ordenaram por diversas vezes que 

parassem o veículo, mas David e Leonardo ignoravam os sinais luminosos 

e sonoros advindos da viatura policial.

Durante a perseguição, na Avenida Cuiabá, no cruzamento com a avenida 

Afonso Pena, os denunciados abarroaram a motocicleta no lado direito da 

viatura da PM, razão pela qual David e Leonardo caíram no solo.

Em poder do denunciado Leonardo, que era garupa da moto, a PM 

localizou a referida arma de fogo, que continha 06 (seis) munições 

intactas. Diante disso, os denunciados foram encaminhados à 1ª 

Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. 

Interrogado, o denunciado David assumiu a propriedade da arma de fogo, 

alegando que a adquiriu de uma pessoa desconhecida há dois meses, no 

bairro Vila Canaã [...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 02.03.2017 (fls. 95), citação do acusado David à 

fl. 99 e citação do acusado Leonardo via edital à fl. 127.

3. Às fls. 101/102 a defesa dos acusados apresentou resposta à 

acusação.

4. Processo com tramitação regular.

5. No dia 10.10.2017 foi realizado audiência de instrução e julgamento, 

ocasião em que foram inquiridas as testemunhas Macsuender e Vanilson, 

cujos depoimentos foram gravados em mídia digital juntada aos autos (fl. 

138).

6. O acusado David Wilker exerceu o seu direito constitucional de 

permanecer em silêncio.

7. No mesmo ato, tendo em vista que o acusado Leonardo foi devidamente 

intimado (fl. 127) e não compareceu à audiência, foi decretada sua revelia.

8. Nas alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela 

procedência da denúncia.

9. Por sua vez, a defesa requereu a absolvição dos acusados por 
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insuficiência de provas, uma vez que não ficou demonstrado o porte 

compartilhado da arma de fogo pelos acusados.

 II. FUNDAMENTAÇÃO

10. O crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 está delimitado nos 

seguintes termos:

Art. 14 – Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Grifos nosso

II.1 – DA MATERIALIDADE

11. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do 

boletim de ocorrência de fls. 16/17, termo de exibição e apreensão de fl. 

18 e laudo pericial de fls. 41/49, o qual concluiu pela eficiência da arma.

II.2 – DA AUTORIA

12. A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois as provas 

produzidas durante a instrução demonstram que existem elementos 

seguros para impor condenação aos acusados pela prática do crime em 

questão.

13. Os policiais militares que realizaram a prisão dos acusados, ouvidos 

pela autoridade policial e em juízo, foram uníssonos em afirmar que a arma 

de fogo foi encontrada com o acusado Leonardo.

14. A testemunha Vanilson Rocha de Souza (policial militar), ouvido em 

juízo, disse que estava em rondas pela rua Dom Wunibaldo quando 

recebeu informações de populares, de que indivíduos armados estariam 

em uma motocicleta preta nas imediações da casa de shows “Arenas 

Bar”.

15. De posse das características dos acusados, sua guarnição teria 

iniciado diligências, momento em que visualizou dois indivíduos passar pela 

viatura em alta velocidade. Diante disso, iniciou-se acompanhamento aos 

suspeitos, sendo por diversas vezes dado voz de parada aos mesmos, 

porém, mesmo assim os acusados não obedeceram aos milicianos.

16. Disse ainda que no cruzamento da avenida Cuiabá com a rua Afonso 

Pena, os acusados vieram a colidir com a viatura, ocasionando a queda 

dos mesmos, sendo que no momento da queda, o garupa da motocicleta 

(Leonardo), que estava segurando a arma de fogo, deixou-a cair, razão 

pela qual a arma de fogo foi recolhida e os acusados presos em flagrante 

delito.

17. Por fim, relatou que, ao indagar os acusados, os mesmos 

confessaram que estariam portando a arma de fogo, pois tinham o intento 

de ceifar a vida de uma pessoa por nome de “Cleiton da Vila Verde”, o 

qual estaria ameaçando-os de morte.

18. Já a testemunha Macsuender Costa de Lima (policial militar), ouvida 

durante a instrução, disse que o garupa da motocicleta (Leonardo) era 

quem estava com a arma de fogo no momento em que foi realizada a 

abordagem.

19. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares que atenderam a 

ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que 

complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço 

probatório existente em face dos acusados.

20. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

 21. O acusado David Wilker Alves dos Santos, ouvido em fase policial, 

disse que comprou a arma de fogo de um indivíduo desconhecido e que no 

dia dos fatos era ele quem portava a referida arma de fogo, uma vez que 

estaria sendo ameaçado de morte por dois indivíduos conhecidos como 

“Cleiton e Carlos”, isentando Leonardo de estar portando a arma de fogo, 

conforme relato pelos milicianos.

22. Em juízo, David exerceu o seu direito constitucional de permanecer em 

silêncio.

23. Já o acusado Leonardo Patrick Vilar Barreto da Silva, ouvido em fase 

policial, disse que não tinha conhecimento que seu colega David estava 

armado, porém não pôde ser interrogado em juízo, uma vez que 

devidamente intimado (fl. 127), não compareceu ao ato, o que resultou na 

decretação de sua revelia.

24. Ademais, os réus não arrolaram nenhuma testemunha a fim de 

comprovar algo divergente do que foi demonstrado na denúncia, o que 

leva este juízo a crer que ambos sabiam da existência da referida arma de 

fogo, bem como tinham plena disponibilidade de uso do artefato.

25. Assim, diante das declarações dos policiais que realizaram a prisão 

dos acusados e do comportamento dos réus na ocasião da abordagem 

policial, resta evidenciado o porte compartilhado.

26. Afinal, não estivesse também o acusado Leonardo portando a referida 

arma de fogo, não haveria motivo para empreender fuga juntamente com o 

acusado David.

27. Outrossim, conforme dito pelo policial militar Vanilson, os acusados 

teriam lhe confessado que a arma de fogo seria para matar seus 

desafetos, os quais estariam ameaçando os acusados de morte, 

levando-se a crer que os réus estavam juntos portando aquele armamento 

visando à prática de outro crime.

28. Desta forma, conclui-se que ambos acusados mantinham com a arma 

uma relação de plena disponibilidade, com dolo direcionado à vontade de 

estarem armados. E neste caso, manifesta a jurisprudência:

 DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUNERAÇÃO 

SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03. 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA 

COMPARTILHADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As circunstâncias em que a 

prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte ilegal da arma 

de fogo apreendida era compartilhado. Presente a unidade de desígnios 

para o cometimento do delito, descabe falar-se em atipicidade da conduta. 

A prática do crime de porte ilegal de arma de fogo admite o concurso de 

pessoas quando evidenciadas a ciência da presença da arma, a 

disponibilidade sobre o artefato e a comunhão de desígnios entre os 

agentes. Precedentes do c. STJ e deste eg. Tribunal de Justiça. 2. Não 

provimento do recurso. (TJ/DF, Acórdão n.868519, 20140610085219APR, 

Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª 

Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 

25/05/2015. Pág.: 138)

29. Ademais, como já afirmado, nenhuma prova foi produzida pela defesa 

com o fim de comprovar o alegado, permanecendo suas arguições 

somente no campo teórico, sendo notadamente insuficiente para se 

atestar o que se persegue.

30. Portanto, o comportamento dos réus na ocasião de suas abordagens 

aliado aos depoimentos dos policiais militares que realizaram suas prisões 

constituem elemento probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria 

delitiva e, consequentemente, impor condenação.

31. Aliás, importa destacar que não existem elementos nos autos que 

façam duvidar da credibilidade e lisura dos depoimentos policiais militares, 

os quais, dotados de fé pública, são suficientemente aptos a comprovar a 

autoria delitiva, ainda mais quando aliados aos demais elementos de prova 

constantes dos autos.

32. Desta forma, impossível falar-se em absolvição por insuficiência de 

provas, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para 

apontar ambos acusados como autores do delito.

III – DISPOSITIVO

33. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

DAVID WILKER ALVES DOS SANTOS e LEONARDO PATRICK VILAR 

BARRETO DA SILVA, como incursos nas penas do art. 14, da Lei 

10.826/03.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

 III.1.1 – DO RÉU DAVID

34. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

35. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: deixo de valorar negativamente neste ponto porque as 

circunstâncias consumadoras do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de 

condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: no caso dos autos, não constato nenhum elemento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 461 de 605



capaz de valorar negativamente neste ponto.

d) Personalidade do agente: a ação penal não reúne elementos de 

convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do 

condenado.

e) Motivos do crime: inexistem elementos a serem valorados 

negativamente, já que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: não há elementos negativos a serem valorados 

na espécie.

g) Consequências do crime: tratando-se de crime de perigo abstrato cuja 

consumação não exige resultado naturalístico, não existem justificativas 

para valorar negativamente neste ponto.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

36. Critério de fixação da pena-base: considerando nenhuma 

circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.

37. Na segunda fase, não observo a presença de nenhuma agravante ou 

atenuante aplicável à espécie.

38. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 39. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

40. Assim, fixo a pena final para o acusado David Wilker em 02 anos de 

reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante 

da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

41. Regime de pena: tratando-se de réu primário, nos termos do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE ABERTO para o 

cumprimento da reprimenda.

42. Substituição da pena: diante da condenação penal existente em 

desfavor do acusado (guia de execução penal/cód: 660655), entendo que 

a substituição não é socialmente recomendável

III.1.2 – DO RÉU LEONARDO

43. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

44. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: deixo de valorar negativamente neste ponto porque as 

circunstâncias consumadoras do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de 

condenação passada em julgado em desfavor da acusada, deixo de 

valorar negativamente este ponto.

c) Conduta social: no caso dos autos, não constato nenhum elemento 

capaz de valorar negativamente neste ponto.

d) Personalidade do agente: a ação penal não reúne elementos de 

convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do 

condenado.

e) Motivos do crime: inexistem elementos a serem valorados 

negativamente, já que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: não há elementos negativos a serem valorados 

na espécie.

g) Consequências do crime: tratando-se de crime de perigo abstrato cuja 

consumação não exige resultado naturalístico, não existem justificativas 

para valorar negativamente neste ponto.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

45. Critério de fixação da pena-base: considerando nenhuma 

circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.

46. Na segunda fase, não observo a presença de nenhuma agravante ou 

atenuante aplicável à espécie.

47. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 48. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

49. Assim, fixo a pena final para o acusado Leonardo em 02 anos de 

reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante 

da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

50. Regime de pena: tratando-se de réu primário, nos termos do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE ABERTO para o 

cumprimento da reprimenda.

51. Substituição da pena: diante da condenação penal existente em 

desfavor do acusado (guia de execução penal/cód: 644232), entendo que 

a substituição não é socialmente recomendável

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA AMBOS OS RÉUS

52. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que os acusados encontram-se soltos, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrerem em liberdade.

53. Detração penal: tendo em vista que os acusados foram soltos no 

presente processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do 

CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual 

fase processual.

54. Indenização às vítimas: tratando-se de crime de perigo abstrato, cuja 

vítima é a própria coletividade, deixo de fixar valor mínimo previsto no art. 

387, IV do CPP.

55. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

56. Deixo de condená-los ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela suas capacidades econômicas favoráveis.

57. Determino que a(s) arma(s) apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do 

processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003. 

Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona a Seção de 

Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da presente 

decisão.

58. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente;

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

59. No ato da intimação da presente sentença, deverão ser indagados aos 

condenados se desejam recorrer, o que será feito mediante termo, 

conforme determina o artigo 1.692, § 2º da CNGCGJ/MT.

60. Após o trânsito em julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do 

Código de Processo Penal, desde já autorizo o levantamento do valor 

remanescente recolhido a título de fiança pelos acusados, conforme 

documento de fls. 60 e 61. Para efetivação da ordem, determino a 

expedição do alvará correspondente.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 7 de dezembro de 2017.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)
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FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal 

nº12034-36.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 180 caput do Código Penal, data 

do fato:10/11/2014 tendo como vítima: Edinalva Santana Mesquita, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 26/09/2016. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de dezembro de 2017.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664693 Nr: 13070-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO LUCAS REZENDES, ISLAYNE 

CRISTINE DE SOUZA SILVA, BRUNO ALMEIDA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA SABRINA SANTIAGO 

GUIMARAES - OAB:15620, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 Diante o exposto, em consonância com a cota ministerial de fls. 107/114, 

INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão dos autuados, bem como 

de liberdade provisória.Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário, 

com urgência, por se tratar de autuados presos.Por fim, informo que o 

inquérito policial relativo a este ADPF já foi remetido para este juízo, 

conforme se verifica da certidão de fl. 118

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663889 Nr: 12396-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DIAS DA SILVA, DANIEL BENITES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616 MT

 I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

Gabriel Dias da Silva e Daniel Benites de Oliveira, imputando-lhes as 

sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, pela prática do fato delituoso narrado nos 

seguintes termos:

“Consta do incluso caderno informativo que no dia 04/10/2017, por volta 

das 20h20min., na residência situada na Rua Otávio Pitaluga, n° 3085, 

Bairro Monte Líbano, nesta cidade, os denunciado Gabriel Dias da Silva e 

Daniel Benites de Oliveira, em concurso de vontades e esforços ilícitos 

com terceira pessoa (por ora não identificada), mediante grave ameaça 

exercida com emprego de armas de fogo, sendo 01 (um) revólver calibre 

.32, número de série 26667, e 01 (um) revólver calibre .22, número de 

série AF13571 (apreendidos, fl. 20), tentaram subtrair para eles coisa 

alheia móvel, pertencente às vítimas R.R.O. e Z.O.A.C., contudo, somente 

não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à vontade 

dos agentes.

São dos autos que no dia e hora supracitados os denunciados e seu 

comparsa, adentraram na referida casa, ocasião em que bordaram a 

vítima Z.O.A.C., a qual disse-lhes que não tinha mais ninguém no imóvel.

Consta que ao ouvir a fala da genitora, o filho da vítima, R.R.O., policial 

militar, percebeu que se tratava de um roubo, oportunidade em que saiu do 

seu quarto e se deparou com os denunciados portando as mencionadas 

armas de fogo.

Segundo ao que consta, ao notar que os assaltantes atirariam sem sua 

direção, a vítima R.R.O., em reação defensiva, visando resguardar a sua 

integridade física e de sua genitora, sacou sua pistola e efetuou tiros 

contra os denunciados, os quais também dispararam contra a vítima, 

porém não a alvejaram.

Na sequência, os denunciados abandonaram os revólveres, que 

portavam, e evadiram-se com o comparsa, que se encontrava na área 

externa da residência.

Imediatamente, R.R.O. acionou a Polícia Militar, a qual compareceu no local 

dos fatos e, posteriormente, recebeu a informação via CIOP de que uma 

pessoa havia dado entrada na Unidade Hospitalar UNIMED, alvejada por 

disparo de arma de fogo, motivo pelo qual os milicianos se deslocaram ao 

referido hospital, onde localizaram o denunciado Gabriel.

Consta, outrossim, que por intermédio de fotografias os denunciados 

foram reconhecidos como dois dos autores do crime (fls. 11/14 e 30).

Posteriormente, o denunciado Gabriel foi encaminhado à DEPOL, onde foi 

lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor. [...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 06.11.2017 (fls. 55/56); citação realizada às fls. 

95/96 e 97/98 e resposta à acusação apresentada às fls. 69/72 e 80/81.

3. Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas 

pelas partes e, posteriormente, procedeu-se ao interrogatório dos 

acusados, cujos teores encontram-se gravados na mídia digital anexada 

aos autos à fl. 121.

4. Na mesma ocasião, o promotor de justiça aditou a denúncia, imputando 

aos réus o crime de tentativa de latrocínio, cujo aditamento, após regular 

manifestação da defesa, foi recebido à fl. 115-v.

5. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela 

condenação dos acusados nos termos da denúncia e do aditamento 

formulado nos autos.

6. A defesa do acusado Gabriel Dias da Silva apresentou alegações finais 

na forma de memoriais às fls. 124/134, pugnando pela desclassificação da 

conduta para o delito de roubo tentado; o reconhecimento das atenuantes 

da menoridade relativa e da confissão; a diminuição da pena, concernente 

à tentativa delitiva, à fração de 2/3, e a aplicação do regime de 

cumprimento de pena diverso do fechado.

7. A defesa de Daniel Benites de Oliveira apresentou alegações finais às 

fls. 135/146, requerendo a sua absolvição ou, em caso de entendimento 

diverso, postulou pela desclassificação da conduta para o delito de roubo 

na sua forma tentada; o reconhecimento da atenuante da menoridade 

relativa; a diminuição da pena, concernente à tentativa delitiva, à fração de 

2/3, e a aplicação do regime de cumprimento de pena diverso do fechado.

8. Após, vieram os autos conclusos.

9. É o relatório. Decido.

II.1 – FUNDAMENTAÇÃO

10. A descrição típica do crime descrito no art. 157, § 3º do Código Penal 

está delimitada nos seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 

sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte 

a trinta anos, sem prejuízo da multa.

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

11. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 09/11e pelos depoimentos testemunhais colhidos 

durante a instrução processual.

II.1.2 – DA AUTORIA

12. Com relação à conduta atribuída ao acusado Gabriel Dias da Silva, 

inexistem maiores considerações a serem feitas, já que além do 

reconhecimento realizado pelas duas testemunhas/vítimas ouvidas 

durante a instrução, ao ser interrogado em juízo o réu confessou 

expressamente a autoria delitiva.

13. No que concerne ao acusado Daniel Benites de Oliveira, não obstante 

à negativa de autoria sustentada em juízo por ocasião de seu 

interrogatório judicial e também das alegações do corréu Gabriel no 

sentido de que o mesmo não participou da empreitada delitiva, é fato que 

as duas testemunhas/vítimas ouvidas em juízo foram categóricas ao 

afirmar que o réu foi um dos responsáveis pelo delito em questão.

14. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 

DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO 
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E PERÍCIA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em 

absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade 

encontram-se sobejamente comprovadas, contando o acervo probatório 

com a exposição dos fatos e o reconhecimento do réu pela vítima tanto na 

delegacia como em juízo. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o 

patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se 

de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto 

condenatório, quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3. A 

apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para o 

reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, 

do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros 

elementos probatórios, como é o caso dos autos. 4. Recurso desprovido. 

(Acórdão n.756743, 20130310056578APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA 

DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, 

Data de Julgamento: 30/01/2014, Publicado no DJE: 05/02/2014. Pág.: 161). 

Grifos nosso

15. Importante destacar, outrossim, que o acusado apresentou versão 

nada convincente e desprovida de qualquer elemento probatório 

minimamente capaz de comprová-la (no momento do crime estava 

assistindo televisão em casa, com sua mãe), não servindo, portanto, de 

fundamento para a absolvição tal como postulado por sua defesa.

16. Com efeito, se cabe ao Ministério Público demonstrar o envolvimento 

do réu na prática do delito, da mesma forma incumbe à defesa comprovar 

o álibi por ele sustentado e, no caso dos autos, a defesa não conseguiu 

comprovar que as afirmações sustentadas pelo réu na ocasião de seu 

interrogatório judicial são verdadeiras, já que nenhuma prova material ou 

testemunhal foi produzida nos autos.

17. Nesse sentido, é a jurisprudência:

TJDFT – PENAL. ROUBO. USO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO 

FEITO PELAS VÍTIMAS, CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL. ÁLIBI. 

COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. 1. Revelando a prova testemunhal, 

de forma segura e harmônica, a autoria do crime, tendo a vítima e a 

testemunha presencial confirmado o reconhecimento do acusado como o 

autor do delito, impõe-se a manutenção da condenação. 2. Se a defesa 

não produziu nenhuma prova apta a comprovar o álibi sustentado pelo 

recorrente de que estava em sua residência na data e hora do crime, a 

negativa de autoria não merece credibilidade, em especial, quando 

totalmente dissociada das demais provas colhidas durante a instrução 

criminal. 3. Deve ser afastada a condenação do réu ao pagamento da 

verba indenizatória por danos morais se os fatos ocorreram antes da 

vigência da Lei nº 11.719/08. Como a lei nova é mais gravosa não pode ter 

incidência em desfavor do réu, para alcançar fato pretérito. 4. Recurso 

parcialmente provido. (Acórdão n.437688, 20070510073178APR, Relator: 

JESUINO RISSATO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, Data de 

Julgamento: 05/08/2010, Publicado no DJE: 18/08/2010. Pág.: 113). Grifos 

nosso

 18. Diante disso, se existem duas testemunhas/vítimas que apresentaram 

versões coerentes entre si, reconhecendo com clareza e segurança o 

acusado como sendo um dos executores do delito em questão, e se o álibi 

por ele sustentado não foi minimamente comprovado nos autos, resta 

comprovada a autoria delitiva tal como descrito na denúncia, não havendo, 

portanto, falar-se em absolvição tal como postulado pela defesa em sede 

de alegações finais.

II.2 – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS 

CONSUMATIVAS DO DELITO

19. Ao apresentar suas alegações finais, a defesa de Daniel Benites de 

Oliveria postulou pela desclassificação da conduta delitiva para o crime de 

roubo, na forma tentada, alegando, basicamente, que a vítima Ronan 

(policial militar) foi o responsável por iniciar os disparos realizados na 

ocasião dos fatos. Destacou, ainda, que não havia dolo de matar na ação 

dos acusados, pois as vítimas não foram atingidas pelos disparos por eles 

efetuados e ocorreram apenas danos patrimoniais.

20. Em relação ao acusado Gabriel Dias da Silva, a defesa também 

postulou pela desclassificação de sua conduta para o delito de roubo 

tentado, repetindo, para tanto, os fundamentos acima destacados. 

Acrescentou, outrossim, que o réu não disparou e não “investiu contra as 

vítimas”, já que foi atingido pelos disparos efetuados pela vítima Ronan e 

acabou caindo ali mesmo, cujas circunstâncias, na visão da d.defesa, 

afastam a possibilidade de condenação pela prática do crime de latrocínio 

tal como pretendido pela acusação.

21. No entanto, após analisar todos os elementos probatórios carreados 

aos autos, verifico data máxima vênia não assistir razão à i.defesa dos 

acusados, já que as circunstâncias consumativas do delito são 

características do tipo penal descrito no § 3º do art. 157 do Código Penal.

 22. Nessa ordem de ideias, destaco, num primeiro momento, que o fato de 

o réu Gabriel supostamente não ter realizado qualquer disparo de arma de 

fogo na ocasião dos acontecimentos é irrelevante para a caracterização 

do crime na modalidade de coautoria, pois aquele que se propõe a 

colaborar com o delito responde por todos os desdobramentos da conduta 

perpetrada, ainda que não a pratique diretamente, ou seja, aqueles que se 

reúnem com armas de fogo e se propõem a utilizá-las durante a 

consumação do delito, possuem plena consciência do possível resultado 

daí decorrente.

23. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

TJDFT – TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. DESCABIMENTO. DOLO DE MATAR. PRESENÇA. 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 

RESULTADO GRAVOSO. PREVISIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS 

ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 

AUMENTO. METADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. 

MANUTENÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. PREQUESTIONAMENTO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incabível o acolhimento do pedido 

de absolvição quando a palavra do ofendido, que possui valor probatório 

especial nos delitos contra o patrimônio, aliado ao reconhecimento pessoal 

e dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, 

evidencia a autoria do crime de latrocínio tentado. II - Demonstrada a 

presença da vontade de praticar o roubo e da assunção do risco de 

produzir o resultado morte, o qual somente não foi obtido por 

circunstâncias alheias à vontade do réu, deve ser mantida a condenação 

pela prática do crime de latrocínio tentado independentemente da 

gravidade das lesões sofridas pela vítima. III - Inaplicável a causa de 

diminuição da participação de menor importância se restou evidenciada a 

divisão de tarefas no desenrolar da cena delituosa, cabendo ao acusado 

a importante missão de abordar a vítima e anunciar o assalto, tendo ele o 

domínio funcional dos seus atos. IV - O fato de o réu não ter sido o autor 

dos disparos de arma de fogo que alvejou a vítima é indiferente para a 

manutenção de sua condenação no crime de latrocínio tentado, já que ele, 

consciente e voluntariamente, assumiu o risco de produzir o resultado 

morte na vítima ao se associar com o outro autor para praticar o crime de 

roubo, sabendo que ele portava a arma de fogo, sendo o resultado morte 

desdobramento possível e previsível de suas condutas. V - Mantém-se a 

análise negativa dos maus antecedentes se o réu ostenta condenação 

criminal por fato praticado antes do em apreço, ainda que com o trânsito 

em julgado posterior. Precedentes do STJ e do STF. VI - A fração de 

redução de ½ (metade) em razão da tentativa de latrocínio, por guardar 

relação com o iter criminis percorrido pelo agente, mostra-se mais 

razoável que a de 1/3 (um terço) quando constatado que o roubo nem se 

consumou, nem a vítima correu risco de vida, embora lesionada por 

disparo de arma de fogo. VII - Se a reprimenda corporal foi aplicada bem 

abaixo do mínimo legal, deve ser reduzida a pena pecuniária, que foi 

imposta acima da quantidade mínima, em observância à proporcionalidade. 

VIII - Constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem 

como a ineficácia de outra medida cautelar, a decretação da prisão 

preventiva determinada na sentença é medida que se impõe. IX - Para fins 

de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias 

acerca de todas as teses de defesa ou a indicar em sua decisão todos os 

dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando 

apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu 

convencimento. X - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 

n.701107, 20110810001507APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: 

JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 261). Grifos nosso

24. Aliás, no caso em questão, não se pode olvidar que a despeito de o 

réu supostamente “não ter efetuado qualquer disparo” naquela ocasião, é 

fato que o mesmo atuou diretamente na execução do delito ao adentrar 

armado na casa da vítima, juntamente com os demais acusados, para a 

prática de crime patrimonial, motivo pelo qual as alegações defensivas não 

se sustentam nesse ponto.

25. Quanto às alegações defensivas no sentido de que não havia dolo de 

latrocínio na conduta dos acusados pelo fato de que apenas revidaram 

aos disparos efetuados pela vítima Ronam, verifica-se que tais afirmações 

não encontram suporte legal tampouco jurisprudencial capaz de 
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subsidiá-las.

26. Concordar com tal raciocínio é o mesmo que impedir eventuais vítimas 

de repelirem ações dessa natureza, ou seja, estar-se-ia outorgando aos 

agentes delitivos o direito de, a partir de uma ação ilícita (adentrar armado 

na residência da vítima), praticarem outra ação ilícita subsequente (efetuar 

disparos de arma de fogo para tentar impedir que a vítima se defendesse) 

que não poderia ser reprimida pelo Estado.

27. Daí dizer-se, portanto, que a conduta dos acusados não encontra 

fundamento autorizante e legitimador em nosso sistema legal a ponto de 

eximi-los da prática do delito mais grave, no caso, o crime complexo de 

latrocínio que compreende a violação ao patrimônio e a integridade física 

da vítima, pois, no caso dos autos, ambos foram violados pelos réus.

 28. Nesse sentido, é a jurisprudência:

TJRS – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, COM A 

INCIDÊNCIA DO ART. 29. § 2º, DO C.P.B. 1. TESE RECURSAL 

ABSOLUTÓRIA CENTRADA NA NEGATIVA DE AUTORIA. CONDENAÇÃO 

MANTIDA. Reconhecimento seguro dos réus pelas vítimas, roborado por 

outros elementos de prova dos autos. 2. TESE DEFENSIVA DE 

RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. As vítimas, agentes de 

segurança pública, que se encontravam no local em serviço, e foram 

vítimas do assalto perpetrado pelos denunciados, ao perseguirem os réus, 

o fizeram no exercício do munus decorrente da função que ocupam, não 

configurando injusta agressão, a legitimar reação violenta dos agentes, daí 

porque soa pueril a tese defensiva de que os réus reagiram à ação policial 

em legítima defesa. 3. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA 

RECONHECIDA NA SENTENÇA RECORRIDA, NA ESTEIRA DO EFEITO 

DEVOLUTIVO GERAL DO RECURSO DEFENSIVO. Para assegurar que os 

apelantes quiseram participar de crime de roubo, prevendo a possibilidade 

de resultado mais grave (latrocínio tentado), no caso, é imprescindível 

firmar-se um juízo seguro de que o terceiro agente agiu com animus 

necandi, questão ainda sub judice em processo cindido. Causa de 

aumento prevista no art. 29, § 2º, do C.P.B. afastada. 4. PENA E SUAS 

DISPOSIÇÕES PERIFÉRICAS. Redução da pena privativa de liberdade 

definitiva aplicada aos réus. Manutenção do regime inicial fechado fixado 

na sentença, em face da reincidência dos apelantes. Redução da pena 

pecuniária para o mínimo legal. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Crime Nº 70048853436, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 

14/06/2012). Grifos nosso

29. Em caso análogo, julgou o tribunal de justiça do Distrito Federal:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CP. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INADMISSIBILIDADE. 

ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. 1. 

Comete o crime de tentativa de latrocínio o acusado que diante da reação 

da vítima com ela entra em luta corporal e efetua disparo de arma de fogo, 

não a atingindo por erro de pontaria, porquanto, nessas condições, 

afigura-se evidente o intento homicida. 2. Os depoimentos das duas 

vítimas, coerentes e harmônicos, bem como a confissão parcial do réu, 

autorizam a convicção quanto a autoria e materialidade do delito descrito 

na denúncia. 3. Se as circunstâncias judiciais foram corretamente 

analisadas, incidente a confissão e aplicada a redução por conta da 

tentativa, não há de se acolher o genérico pedido de redução da pena. 4. 

Recurso conhecido e desprovido.  (Acórdão n.865385 , 

20140410101518APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: 

ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

07/05/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 207). Grifos nosso

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. 

DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO 

RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. INCABÍVEL. DOLO. ANIMUS 

NECANDI. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 

DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. 

ADEQUAÇÃO. Não há que se falar em desclassificação do crime de 

tentativa de latrocínio quando a prova dos autos demonstra o animus 

necandi na conduta do réu que iniciou a prática do roubo, com arma em 

punho e diante da reação das vítimas, atirou na sua direção, logrando ferir 

uma delas. Para a configuração do crime de latrocínio, basta que fique 

configurado o dolo de matar – animus necandi –, não se exigindo que o 

resultado ocorra. Desta forma, a natureza leve da lesão sofrida pela vítima 

não é fundamento suficiente para a desclassificação da conduta. Na 

tentativa, a fração de diminuição deve ser proporcional ao iter criminis 

percorrido. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.846326, 

20140910009574APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: CESAR 

LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

29/01/2015, Publicado no DJE: 04/02/2015. Pág.: 187). Grifos nosso

30. Portanto, a alegação de que os réus não tinham o dolo de matar não 

encontra respaldo nas provas coligidas ao feito, pois o revide grave e 

intenso à ação da vítima (que é policial militar e estava na própria 

residência juntamente com seus genitores, filhos e sobrinhos), consistente 

na realização de diversos disparos de arma de fogo contra a referida 

vítima caracteriza o animus necandi exigido pelo tipo complexo do artigo 

157, § 3º, última parte do Código Penal.

31. Aliás, com a devida vênia, não se pode compactuar com o fato de que 

os réus, após invadirem a residência vitimada e apontarem armas de fogo 

contra os genitores da vítima Ronan, possam avocar para si o direito de 

defenderem-se da defesa perpetrada pela aludida vítima. Tal situação 

caracterizaria total inversão na ordem de valores dos bens jurídicos 

tutelados pela norma penal pátria, já que todo criminoso teria o direito de 

voltar-se contra a vítima que reagisse ou mesmo os agentes públicos que 

eventualmente estivessem atuando no combate ao crime, sem sofrer as 

consequências daí decorrentes.

32. Merece ser registrado ainda que mesmo estando de folga, o policial 

militar não perde a sua característica de agente público e, como tal, deve 

agir nas situações que demandem a sua intervenção, situação que se 

verifica no presente em que sua própria residência foi invadida por três 

agentes armados e exigiu a sua atuação que ocorreu dentro dos 

parâmetros legais.

33. Com efeito, mesmo que o dolo inicial dos acusados tenha sido 

direcionado exclusivamente à subtração patrimonial ao anunciarem o 

assalto, é inequívoco que após a intervenção da vítima Ronan, os agentes 

mudaram seu intento ou ao menos assumiram o risco de produzir o 

resultado morte ao efetuar diversos disparos de arma de fogo (imagens 

do local do crime gravadas na mídia digital de fl. 122) na direção da aludida 

vítima, não havendo, portanto, como desclassificar as suas condutas tal 

como pleiteado pela defesa por ocasião de suas alegações finais.

34. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

TJDFT – TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. DESCABIMENTO. DOLO DE MATAR. PRESENÇA. 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 

RESULTADO GRAVOSO. PREVISIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS 

ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 

AUMENTO. METADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. 

MANUTENÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. PREQUESTIONAMENTO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incabível o acolhimento do pedido 

de absolvição quando a palavra do ofendido, que possui valor probatório 

especial nos delitos contra o patrimônio, aliado ao reconhecimento pessoal 

e dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, 

evidencia a autoria do crime de latrocínio tentado. II - Demonstrada a 

presença da vontade de praticar o roubo e da assunção do risco de 

produzir o resultado morte, o qual somente não foi obtido por 

circunstâncias alheias à vontade do réu, deve ser mantida a condenação 

pela prática do crime de latrocínio tentado independentemente da 

gravidade das lesões sofridas pela vítima. III - Inaplicável a causa de 

diminuição da participação de menor importância se restou evidenciada a 

divisão de tarefas no desenrolar da cena delituosa, cabendo ao acusado 

a importante missão de abordar a vítima e anunciar o assalto, tendo ele o 

domínio funcional dos seus atos. IV - O fato de o réu não ter sido o autor 

dos disparos de arma de fogo que alvejou a vítima é indiferente para a 

manutenção de sua condenação no crime de latrocínio tentado, já que ele, 

consciente e voluntariamente, assumiu o risco de produzir o resultado 

morte na vítima ao se associar com o outro autor para praticar o crime de 

roubo, sabendo que ele portava a arma de fogo, sendo o resultado morte 

desdobramento possível e previsível de suas condutas. V - Mantém-se a 

análise negativa dos maus antecedentes se o réu ostenta condenação 

criminal por fato praticado antes do em apreço, ainda que com o trânsito 

em julgado posterior. Precedentes do STJ e do STF. VI - A fração de 

redução de ½ (metade) em razão da tentativa de latrocínio, por guardar 

relação com o iter criminis percorrido pelo agente, mostra-se mais 

razoável que a de 1/3 (um terço) quando constatado que o roubo nem se 

consumou, nem a vítima correu risco de vida, embora lesionada por 

disparo de arma de fogo. VII - Se a reprimenda corporal foi aplicada bem 

abaixo do mínimo legal, deve ser reduzida a pena pecuniária, que foi 

imposta acima da quantidade mínima, em observância à proporcionalidade. 

VIII - Constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem 
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como a ineficácia de outra medida cautelar, a decretação da prisão 

preventiva determinada na sentença é medida que se impõe. IX - Para fins 

de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias 

acerca de todas as teses de defesa ou a indicar em sua decisão todos os 

dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando 

apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu 

convencimento. X - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 

n.701107, 20110810001507APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: 

JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 261). Grifos nosso

35. Com efeito, se a dinâmica dos fatos revela que os réus tinham a 

intenção de efetuar a subtração de bens das vítimas e ao menos 

assumiram o risco de matar a vítima Ronan (que é policial militar e interveio 

na ação delitiva) ao revidarem e efetuarem diversos disparos de arma de 

fogo na sua direção, resta presente o elemento caracterizador da 

tentativa delitiva tal como descrito pelo Ministério Público por ocasião do 

aditamento à denúncia formulado nos autos.

 36. Assim, demonstrado nos autos a presença da vontade de praticar o 

roubo e da assunção do risco de produzir o resultado morte, o qual 

somente não foi obtido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes 

(erro na execução), não há falar-se em desclassificação da conduta tal 

como postulado pela defesa, já que o comportamento apurado amolda-se 

aos limites estabelecidos no art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal, 

em conexão com a norma de extensão do art. 14, inciso II, do Estatuto 

Penal Repressivo.

II.3 – DO CRIME TENTADO (art. 14, II do CP)

37. Conforme já explicitado acima, as circunstâncias em que foi realizada 

a ação delitiva caracteriza a prática do crime de latrocínio na modalidade 

tentada, tal como descrito na denúncia, cuja circunstância resulta na 

diminuição da pena à fração de 1 (um) à 2/3 do total aplicado. Ademais, 

consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais superiores, o 

quantum a ser diminuído deve ser analisado a partir do iter criminis 

percorrido pelo agente, ou seja, apresentará variações correspondentes à 

maior ou menor proximidade da consumação do delito praticado .

38. No caso, tendo em vista que o acusado não se apoderou de nenhum 

valor e que não ocorreu qualquer lesão à integridade física das vítimas, 

entendo que a redução para o crime deve ser realizada no seu patamar 

máximo, já que o delito complexo não esteve próximo de sua consumação, 

de maneira que aplicar a fração em 2/3 da pena aplicada mostra-se 

condizente com a situação concreta dos autos.

III – DISPOSITIVO

39. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e, portanto, 

CONDENO Gabriel Dias da Silva e Daniel Benites de Oliveira como incursos 

nas sanções previstas o art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, com aplicação das disposições da Lei 8.072/90

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

 III.1.1 – DO RÉU GABRIEL DIAS DA SILVA

 40. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

41. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: tendo em vista que não há informação concreta acerca 

de condenação por fato anterior passada em julgado, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, não constato 

nenhum elemento capaz de valorar negativamente neste ponto.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que 

reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, há que se valorar 

negativamente neste ponto, já que o crime foi praticado mediante o 

emprego de arma, o que inegavelmente facilita a concretização dessa 

espécie delitiva.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente, pois não houve 

subtração patrimonial e a lesão causada na vítima foi superficial.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

42. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há consenso 

acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da 

lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a 

melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão das 08 (oito) 

circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de 

pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a 

fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 

(circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 43. No caso, o crime praticado possui pena de 20 a 30 anos de reclusão. 

Portanto: 20 – 30 = 10 (120 meses) / 8 = 15 meses para cada 

circunstância negativa.

44. Diante disso, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada 

circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 21 anos e 03 meses 

de reclusão.

45. Na segunda fase, tendo em vista que o réu era menor de 21anos à 

época dos fatos, em observância ao art. 65, I do CP, atenuo em 1/6 (03 

anos, 06 meses e 15 dias) a pena aplicada. No entanto, por força no 

disposto na súmula 231 do STJ, permanece a pena no seu mínimo legal. O 

mesmo raciocínio aplica-se a atenuante da confissão parcial.

46. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

47. Na terceira fase, depois de reconhecida a tentativa do crime e, 

levando-se em consideração os fundamentos já apresentados sobre o 

quantum a ser diminuído a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código 

Penal, reduzo a pena aplicada à fração de 2/3 (13 anos e 04 meses), 

restando uma pena de 06 (seis) anos e 08 meses de reclusão.

 48. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente na época dos fatos.

III.1.1.1 – DA PENA DEFINITIVA

49. Assim, fixo a pena final para este condenado em 06 anos e 08 meses 
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de reclusão e 80 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.

50. Regime de pena: tratando-se de condenado tecnicamente primário, nos 

termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

51. Substituição da pena: incabível a substituição em razão do quantum 

aplicado e da natureza do delito.

III.1.2 – DO RÉU DANIEL BENITES DE OLIVEIRA

 52. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

53. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: tendo em vista que não há informação concreta acerca 

de condenação por fato anterior passada em julgado, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, não constato 

nenhum elemento capaz de valorar negativamente neste ponto.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que 

reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, há que se valorar 

negativamente neste ponto, já que o crime foi praticado mediante o 

emprego de arma, o que inegavelmente facilita a concretização dessa 

espécie delitiva.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente, pois não houve 

subtração patrimonial e a lesão causada na vítima foi superficial.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

54. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há consenso 

acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da 

lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a 

melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão das 08 (oito) 

circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de 

pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a 

fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 

(circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 55. No caso, o crime praticado possui pena de 20 a 30 anos de reclusão. 

Portanto: 20 – 30 = 10 (120 meses) / 8 = 15 meses para cada 

circunstância negativa.

56. Diante disso, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada 

circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 21 anos e 03 meses 

de reclusão.

57. Na segunda fase, tendo em vista que o réu era menor de 21anos à 

época dos fatos, em observância ao art. 65, I do CP, atenuo em 1/6 (03 

anos, 06 meses e 15 dias) a pena aplicada. No entanto, por força no 

disposto na súmula 231 do STJ, permanece a pena no seu mínimo legal.

58. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

59. Na terceira fase, depois de reconhecida a tentativa do crime e, 

levando-se em consideração os fundamentos já apresentados sobre o 

quantum a ser diminuído a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código 

Penal, reduzo a pena aplicada à fração de 2/3 (13 anos e 04 meses), 

restando uma pena de 06 (seis) anos e 08 meses de reclusão.

 60. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente na época dos fatos.

III.1.1.1 – DA PENA DEFINITIVA

61. Assim, fixo a pena final para este condenado em 06 anos e 08 meses 

de reclusão e 80 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.

62. Regime de pena: tratando-se de condenado tecnicamente primário, nos 

termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

63. Substituição da pena: incabível a substituição em razão do quantum 

aplicado e da natureza do delito.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA AMBOS OS ACUSADOS

64. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a 

manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito os 

réus responderem todo o processo presos e, depois de condenados pela 

prática de crime de latrocínio tentado, serem colocados em liberdade.

65. A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime 

praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, pois além da 

repercussão social de crimes dessa natureza, ou seja, praticados em 

concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e diversos disparos 

efetuados contra a vítima, existe uma necessidade premente de se coibir 

novas práticas por parte do réu.

66. Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

TJDFT – HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO 

DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ASSALTO A ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR E DE 

DINHEIRO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO 

PREVENTIVA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade 

na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão 

preventiva com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso I, do Código 

de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta delitiva de 

roubo, a demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem 

pública. 2. No caso dos autos, o modus operandi do delito evidencia a 

adequação e a necessidade da medida constritiva excepcional para 

garantir a ordem pública, dada sua gravidade concreta, pois indica a 

periculosidade do paciente, haja vista que o crime foi cometido por dois 

agentes, sendo um deles adolescente, estando o paciente armado com 

uma faca e o menor simulando estar armado. Tais circunstâncias 

demonstram o destemor e a ousadia da conduta do autor. 3. Consoante 
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entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições 

pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os 

fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a 

recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem 

denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do 

paciente em prisão preventiva. (Acórdão n.774337, 20140020044752HBC, 

Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Publicado no DJE: 01/04/2014. Pág.: 498). Grifos 

nosso

67. Além disso, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão do 

acusado Victor e o regime de pena fixado na sentença.

 68. A propósito, eis a jurisprudência:

STJ – HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. 

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. RÉU QUE ESTEVE 

FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO 

PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO, CUJO CUMPRIMENTO DEVE SER EM 

ESTABELECIMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES. 1. Os Tribunais 

Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem 

como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2. 

A necessidade da segregação cautelar mantida na sentença condenatória 

se encontra fundamentada na fuga do paciente do distrito da culpa, em 

cuja circunstância permaneceu por de um ano, concretizando um dos 

requisitos do permissivo legal, ou seja, para assegurar a aplicação da lei 

penal. 3. Esta Corte Superior orienta que há compatibilidade entre a prisão 

cautelar e o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória 

recorrível, devendo, contudo, cumprir a respectiva pena em 

estabelecimento prisional compatível com aquele regime. 4."Habeas 

corpus" não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível. (HC 

289636/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 

20/05/2014, DJe 23/05/2014). Grifos nosso

69. Ademais, ambos os acusados possuem outros registros criminais, 

dentre eles, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para 

tráfico (extratos retro), demonstrando, portanto, que possuem inclinação à 

prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

 70. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, vejamos:

STJ – HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE 

INEXISTENTE. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como 

substitutivo do recurso adequado. Precedentes. 2. Em virtude do 

mandamento legal de o juiz fundamentar a decretação ou manutenção da 

custódia na sentença condenatória (art. 387, parágrafo único, do CPP), o 

Juízo de primeiro grau deve demonstrar, nesta fase, fundado em 

elementos concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos 

pressupostos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de 

Processo Penal. 3. Na espécie dos autos, vê-se que a decretação e a 

manutenção da custódia cautelar foram justificadas na reiteração delitiva, 

tendo em vista que, após os fatos em questão, o paciente cometeu outros 

dois delitos contra o patrimônio e encontra-se, atualmente, preso na 

comarca de Três Corações/MG, por outros processos. 4. Em situações 

tais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a reiteração delitiva 

constitui fundamento idôneo para amparar a custódia cautelar para 

garantia da ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 

246803 MG 2012/0131406-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Data de Julgamento: 11/06/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 27/06/2013).

71. Assim, tratando-se de crime hediondo (latrocínio) e levando-se em 

consideração que a contumácia delitiva está caracterizada nos autos, 

resta evidenciado o risco a ordem pública, motivo pelo qual, com 

fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, em caso de 

recurso, não concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

 72. Detração penal: diante do total da pena já fixada, deixo de reconhecer 

o disposto no art. 387, § 2º do CPP, pois sua aplicação não traria nenhum 

resultado prático na atual fase processual, já que o período da prisão 

provisória não corresponde com o total da fração aplicável ao caso, de 

maneira que as questões relativas à detração penal devem ser dirimidas 

pelo juízo execucional no momento oportuno.

73. Ademais, cabe ao juízo da execução adequar o regime de 

cumprimento da pena aplicada à realidade desta comarca, analisando não 

apenas as questões objetivas para a progressão (fração/tempo de 

prisão), mas também aquelas de ordem subjetivas (bom comportamento, 

falta disciplinar, exame criminológico etc), cujas constatações refogem à 

competência deste juízo.

74. Indenização à vítima: tendo em vista que não ocorreu nenhuma 

subtração patrimonial, e levando-se em consideração que os estragos 

ocorridos na residência vitimada não foram quantificados no processo, 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

75. Expeça(m)-se a(s) guia(s) de recolhimento provisório, nos termos do 

art. 1.566 e seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, 

encaminhando-se ao juízo da 4ª vara de execuções penais desta 

comarca.

76. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem o art. 1.453 e 

seguintes da CNGC/MT.

77. Deixo de condená-los ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

78. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

79. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando 

ao(s) condenado(s) se deseja(m) recorrer, o que será feito mediante 

termo, a teor do art. 1.421, caput, da CNGCGJ/MT.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652679 Nr: 2257-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE JESUS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 2257-27.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ANTÔNIO DE JESUS CAMPOS

INTIMANDO: Antônio de Jesus Campos, Cpf: 59333561153, Rg: 9110607 

SSP MT Filiação: Augusto Jesus de Campos e Lidia Vicente de Campos, 

data de nascimento: 01/11/1970, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, pedreiro

FINALIDADE: Intimação do réu acima qualificado para audiência de 

instrução designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 16h15min, que 

realizar-se-á na Sala de Audiências desta Segunda Vara Criminal, 

Comarca de Rondonópolis/MTE para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 12 de dezembro de 2017.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente
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 Cod. Proc.: 664243 Nr: 12689-08.2017.811.0064
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 468 de 605



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de janeiro de 2018, às 14:15 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663599 Nr: 12068-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON ANDERSON LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de janeiro de 2018, às 13:30 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647731 Nr: 8217-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTÔNIA DA SILVA GOMES, WILSON 

DE MELO QUEIROZ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal pelo meio da qual foram denunciados MARIA 

ANTÔNIA DA SILVA GOMES e WILSON DE MELO QUEIROZ JÚNIOR, pela 

prática, em tese, ao disposto no art. 14, caput, da lei 10.826/2003.

À fl. 90, a representante do Ministério Público pugnou pela citação 

editalícia da ré Maria Antônia da Silva Gomes, tendo em vista que a mesma 

não foi localizada no momento da sua citação pessoal.

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, verifico que a citação pessoal da ré Maria Antônia 

da Silva Gomes restou infrutífera (fl. 85) e, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no art. 362 do Código de Processo Penal, determino a citação 

por edital da ré nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso a ré não apresente defesa, não compareça em juízo ou não 

constitua advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, determino, 

desde já, a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, pelo 

prazo de 08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por consequência, se suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, conforme acima determinado, com fundamento no art. 80, 

última parte, do CPP, determino o desmembramento do feito em relação à 

referida ré e, após a regular autuação, encaminhem-se os autos 

secundários ao arquivo provisório com baixa nos relatórios estatísticos.

Por fim, tendo em vista que o acusado Wilson de Melo Queiroz Júnior foi 

citado à fl. 92 e informou possuir advogado, aguarde-se a apresentação 

de resposta à acusação em favor do mesmo.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663641 Nr: 12108-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de janeiro de 2018, às 15:00 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663826 Nr: 12293-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2018, às 13:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664014 Nr: 12494-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Certificado acerca da autenticidade do alvará de soltura, consoante se vê 

da certidão da Sra. Gestora Judicial, proceda-se a soltura do acusado, 

valendo o próprio alvará expedido pelo Tribunal de Justiça como ordem de 

soltura.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 605875 Nr: 3681-80.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARTINS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Newton Silva de Oliveira 

Junior - OAB:BA Nº 51.796

 Intimação do advogado do réu Dr. Newton Silva de Oliveira Junior - 

OAB/BA Nº 51.796, infomando que os autos já encontram-se disponiveis 

para apresentação de memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647731 Nr: 8217-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTÔNIA DA SILVA GOMES, WILSON 

DE MELO QUEIROZ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação doS acusadoS MARIA ANTÔNIO DA 

SILVA GOMES e WILSON DE MELO QUEIROZ JUNIOR para, querendo, 

apresenteM resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se oS 

acusados não constituirem defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-los.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar aos acusados se 

pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662543 Nr: 11059-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA, WESLEY 

GUILHERME AMARAL SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do interrogatório dos réus neste ato, declaro encerrada a instrução 

e mantenho os autos conclusos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663823 Nr: 12291-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK MATHEUS ALVES DOS SANTOS, 

DANIEL BENITES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2018, às 15:30 horas.

Intimem-se os acusados, os defensores, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664802 Nr: 13161-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO BONSENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 658010 Nr: 7224-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DE OLIVEIRA AJALA, JOÃO GABRIEL 

DE OLIVEIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18.254-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS, OAB/MT Nº 18254-B, para apresentar resposta à acusação, no 

prazo legal, face sua indicação ter sido feita no cartório da 3ª Vera 

Criminal no ato da citação/intimação do acusado Joao Gabriel de Oliveira 

Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 655397 Nr: 4827-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO, ALEX MIRANDA 

PARANÁ, PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA, ANDERSON VERDUM ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699 MT, 

Carla Andréia Batista - OAB:18.808, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação à advogada Dº Carla Andréia Batista - OAB:18.808 para 

apresentar Memoriais Finais no devido prazo legal do acusado Anderson 

Verdum Rosa.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659198 Nr: 8251-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado TIAGO RODRIGUES PEREIRA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, ante a justificativa apresentada pelo réu (fl. 64), o qual juntou 

ao feito cópia do comprovante de endereço atualizado à fl. 66v, 

expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Nova Mutum/MT, com a 

finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas na r. 

decisão de fl. 54, devendo a missiva ser instruída com cópia da referida 

decisão.

Posto isto, proceda à atualização do endereço do réu Tiago nos autos e 

nos sistemas de informação, conforme comprovante de endereço à fl. 

66v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663531 Nr: 12001-46.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)I – DA RESPOSTA À ACUSAÇÃODiante do que consta dos autos, não 

verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de absolver sumariamente a 

acusada.Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 2018, às 14:15 

horas.Intime-se a acusada, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.Se necessário, 

autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade 

do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) preso(s) em 

unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) 

que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da 

expedição da referida missiva em observância ao teor da Súmula 273 do 

STJ.Requisite-se, se houver necessidade. (...)Diante disso, pelos 

fundamentos acima elencados e em consonância com o parecer ministerial 

de fls. 74/75, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e 

mantenho a prisão da acusada JOSINA SIQUEIRA.Intime-se. 

Notifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663531 Nr: 12001-46.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ofício n.º 132/17/Gab. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. De: 

Juiz de Direito em Substituição Legal da 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Wladymir Perri. Ao: Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Dr. Alberto Ferreira de Souza, Relator Do Habeas Corpus 

N.º 1013728-21.2017.8.11.0000. Senhor Relator: Na oportunidade em que 

apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar 

as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital do 

Departamento da 2ª Secretaria Criminal, recebido em 14.12.2017, expedido 

nos autos do Habeas Corpus n.º 1013728-21.2017.8.11.0000, impetrado 

nesse colendo Tribunal em favor da paciente JOSINA SIQUEIRA. Trata-se 

a ação penal pelo meio da qual foi denunciada Josina Siqueira, pela 

prática, em tese, ao disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal. A paciente 

foi presa em flagrante delito no dia 26.07.2017 (fl. 02). (...)

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 615870 Nr: 6547-27.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Dessa forma, verifico que da pena unificada de 15 (quinze) anos, 09 

(nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, o recuperando cumpriu a 

fração de um sexto (1/6) das penas unificadas.Assim, feitas as 

considerações acima, aplico a detração penal e concedo ao recuperando 

o regime SEMIABERTO para cumprimento da sua reprimenda. Ademais, 

considerando a necessidade de readequar as condições a serem 

cumpridas no regime semiaberto, designo o dia 18/12/2017, às 14h00min, 

para fixar as condições para cumprimento da pena em regime semiaberto 

e realizar audiência admonitória.Requisite-se o recuperando.Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se a defesa.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo
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 Cod. Proc.: 335909 Nr: 6725-78.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSE XAVIER PAIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 PEP – Cód. 335909

Vistos.

Trata-se do Executivo de Pena do recuperando ADILSON JOSE XAVIER 

PAIAO, condenado a pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime 

atual semiaberto (fls. 270/272).

Contudo, tem-se que o recuperando segundo cálculo de fl. 295 atingiu o 

lapso temporal Livramento condicional em 07/10/2014 e progressão de 

regime para o aberto em 01/05/2015.

Assim, considerando que não houve impugnação, HOMOLOGO o cálculo 

acima referido, para que surtam os seus efeitos legais.

Dessa forma, tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal 

para concessão dos referidos beneficio, DESIGNO o dia 19/02/2018 às 

14h 30min, para analisar a possibilidade da concessão do benefício.

 No que tange ao pedido ministerial à fl. 296, DETERMINO que seja 

averiguado e solicitado ao recuperando. Com aporte, dê-se nova vista ao 

Ministério Público conforme requisitado, bem como para ciência do ato 

designado.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

Rondonópolis-MT, em 14 de novembro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637857 Nr: 8649-51.2015.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVMDSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BECKER - OAB:14071/MT, 

THAMIS VIZZOTTO - OAB:MT/ 9.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, Edmundo Martins da Silva - 

OAB:8309-A/MT, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - 

OAB:16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ DOS SANTOS - 

OAB:13.620-B

 AUTOS/CÓD. 637857

Vistos, etc.

Trata-se de manifestação apresentada pelo autor objetivando cumprir 

determinações anteriores e também reconsideração parcial da decisão 

prolatada às fls. 923/930.

Pois bem, em relação ao pedido para que o pagamento do valor fixado a 

título de alimentos provisórios seja realizado integralmente em dinheiro a 

partir de fevereiro de 2018, diante dos fundamentos apresentados e dos 

documentos juntados, defiro conforme requerido, advertindo o requerente 

que eventuais diferenças não recolhidas nos meses de dezembro de 2017 

e janeiro de 2018 deverão ser apuradas e pagas aos alimentandos.

Ademais, diante dos fundamentos apresentados, defiro também o pedido 

de abatimento do valor concernente ao plano de saúde dos filhos do autor, 

devendo juntar aos autos o comprovante de pagamento do aludido plano, 

correspondente ao período de 2018.

Quanto aos pedidos para permanecer com os filhos em parte do período 

de férias escolares, feriados e datas comemorativas, indefiro-os, por ora, 

pois o direito de guarda deverá ser observado na forma já estabelecida na 

decisão retro, sobretudo porque determinei a realização de estudo 

psicossocial dos envolvidos que ainda não foi realizado.

Quanto aos demais pedidos formulados, intime-se a defesa da requerida 

para, no prazo de 10 dias, manifestar-se.

Cumpram-se todas as determinações da decisão anteriormente proferida.

Observe-se o substabelecimento de fls. 931 para as futuras intimações da 

parte requerida.

Intime-se a requerida, na pessoa do advogado cujo substabelecimento 

encontra-se juntado às fls. 931 e também por telefone, para que tome 

conhecimento das determinações concernentes ao direito de guarda, 

sobretudo acerca da pessoa indicada pelo autor para realizar o busca e 

também a entrega dos filhos do casal (fls. 933), advertindo a mesma das 

consequências legais do seu descumprimento.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpridas todas as determinações proferidas por este juízo, com o 

retorno dos autos, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661686 Nr: 10305-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO PEREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Auto de Prisão em Flagrante nº 10305-72.2017.811.0064.

 Código 661686.

Vistos etc.

Considerando-se o Inquérito Policial (código nº 666345), em trâmite neste 

Juízo, arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14 de dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663676 Nr: 12153-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER BENTO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Auto de Prisão em Flagrante nº 12153-94.2017.811.0064.

 Código 663676.

Vistos etc.

Considerando-se o Inquérito Policial (código nº 666338), em trâmite neste 

Juízo, arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14 de dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 609442 Nr: 7334-90.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ISTO POSTO, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado EDILEI REZENDE DE SOUZA, 

em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em 

relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito. 
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Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do artigo 337 do CPP .Por fim, 

determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado de 

prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Sentença publicada em audiência, saindo 

os presentes devidamente intimados.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa 

Pinheiro Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 339585 Nr: 3389-32.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SABINO DE JESUS, SOLANGE 

MORAES SILVA, JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JULIETA DA SILVA, 

JACONIAS MOTTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957, JOSE APARECIDO 

P. VERISSIMO - OAB:MT/6.612A, Lorran Bonfin Gutierrez - 

OAB:21.745

 Vistos etc..

Inicialmente, consigno que em relação aos acusados Geraldo Sabino de 

Jesus, José Pereira de Oliveira e Maria Julieta da Silva, foi aplicado o 

Artigo 367, do Código de Processo Penal, conforme verifica-se às fls. 374, 

472 e 598/599.

Ademais, ante a ausência das vítimas, embora devidamente intimadas (fl. 

658), redesigno a presente audiência instrutória para o dia 08/05/2018 às 

15:30, saindo os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para as 

vítimas Sabrina Silva de Jesus e Fabricia Silva de Jesus.

Outrossim, referente as testemunhas de acusação, e do ofício encartado 

à fl. 564, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu digno 

Promotor de Justiça, para que, no prazo legal requeira o que de direito 

entender.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637267 Nr: 8126-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA BECKER - OAB:17.905/MT, Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT

 Vistos etc..

Ante a impossibilidade de intimação das vítimas, a fim de que sejam 

novamente reinquiridas em audiência, mormente diante da decisão 

encartada às fls. 272, s. m. j., esta Magistrada não tem nenhum interesse 

em colher novamente, o depoimento delas (vítimas).

Outrossim, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para que Sua Excelência, o 

digno Promotor de Justiça, igualmente, manifeste o seu interesse, ou não 

na aludida reinquirição.

A defesa, por seu digno advogado Dr. Rafael Santos de Oliveira, 

manifestou expresso desinteresse na reinquirição das vítimas.

Uma vez formalizada essa providência, com a negativa, fica desde já dada 

por encerrada a presente instrução, nos termos do que dispõe o Art. 403, 

§ 3° do Código de Processo Penal, converto os debates orais em 

memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para as partes.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663962 Nr: 12449-19.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE OLIVEIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos etc..

Ante a não intimação da vítima, conforme certidão de fls. 124 e 126, dê-se 

vista ao Ministério Público, afim de que manifeste-se, e se for o caso, 

forneça o atual endereço da vítima, para sua regular intimação.

Acolho o parecer ministerial, decisão segue em anexo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

 P O R T A R I A Nº 152/2017-DF

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, 

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO o requerimento da servidora ENY MITSUE 

WATANABE CRUCCITTI, protocolado no dia 04 de dezembro de 2017 e de 

acordo com o disposto no § 2º, artigo 109, da Lei Complementar nº 04, de 

15 de outubro de 1990, R E S O L V E: Art. 1º Conceder à servidora ENY 

MITSUE WATANABE CRUCCITTI, Distribuidora Judicial, matrícula 2719, 

lotado nesta comarca, 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao 

quinquênio 01/12/2012 a 01/12/2017, nos termos da Lei Complementar nº, 

04/90 de 15/10/1990. Art. 2º Remeta-se cópia desta Portaria ao 

Departamento de Recursos Humanos do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de 

dezembro de 2017.Rosângela Zacarkim dos Santos - Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010532-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON STRINGHETTA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010532-95.2017.8.11.0015 Certifique-se a Sra. 

Gestora quanto ao recolhimento das custas, conforme determinado no ID 

9888561. Não tendo sido recolhidas as custas de distribuição, devolva-se 

a Carta Precatória ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013523-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013523-44.2017.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013484-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EXECUTADO)

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013484-47.2017.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013571-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS BATISTA ALABARCES (REQUERIDO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013571-03.2017.8.11.0015 Verifico que a requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013268-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PORFIRIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 
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para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013484-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EXECUTADO)

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida à comarca de 

Feliz Natal-MT, a fim de proceder à citação dos executados. Devendo 

Vossa Senhoria anexar as guias e os comprovantes a estes autos, para 

posterior expedição da carta precatória e posterior envio via malote digital.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202061 Nr: 4544-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO CAMPISTA, SCAMPISTA PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, LAZARO CAMPISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 111/112, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 4544-18.2014.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por COMÉRCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA em face de ELCIO 

SCAMPISTA E SCAMPISTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, até a data 

aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo 

(15/05/2019).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163061 Nr: 10925-47.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO FABRICIO DOS SANTOS DALLA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B 2 W COMPANIA GLOBAL DO VAREJO, 

DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846A/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL movida por 

TIAGO FABRICIO DOS SANTOS DALLA COSTA em face de B2W 

COMPANIA GLOBAL DO VAREJO e DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A.

Às fls. 186/187, a parte executada informou o cumprimento da obrigação. 

Posteriormente, às fls. 189, a parte exequente se manifestou concordando 

com os valores depositados pela executada, pugnando pelo levantamento 

dos valores.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 187), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 189 em favor do 

exequente, tendo em vista que seu procurador tem poderes para receber 

(fls. 13).

Após, pagas as custas pelas executadas (fls. 123/136), arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210914 Nr: 11697-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A, JOÃO 

CARLOS DE NEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:OAB/MT.12292, 

ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A

 Verifico que o valor depositado em conta judicial nestes autos se refere 

ao remanescente do valor de fls. 280, que foi parcialmente levantado às 

fls. 401/402.

Ocorre que o aludido valor foi convertido em penhora, NOS AUTOS 

EXECUTIVOS, pela decisão de fls. 283 destes autos, de acordo com o 

termo de penhora de fls. 95 dos autos principais (codigo 202516).

Assim, o referido valor deverá ser transferido para os autos executivos e 

lá permanecer depositado até que seja recebido o recurso de agravo de 

instrumento , cuja cópia se encontra às fls. 353 e seguintes daqueles 

autos. Esclareço que se o recurso for recebido com efeito suspensivo, a 

decisão de 349/351 daqueles autos, que deliberou pela existencia de 

saldo credor em favor dos ora embargantes, permanecerá sobrestada.

Proceda a sra. Gestora a transferencia do depósito para os autos 

principais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171657 Nr: 6897-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAQUE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 

- ME, JULIANA PIMENTEL DA SILVA, JHONATAN DA SILVA FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo requerido às fls. 140, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a decisão de fls. 137, trazendo 

aos autos planilha com o cálculo do valor atualizado do débito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 32096 Nr: 2870-88.2003.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO, SALETE RODRIGUES 

DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191211 Nr: 12847-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

comprovante de habilitação no plano de recuperação judicial da 

executada.

Após, suspendam-se os autos até o deslinde da recuperação judicial.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 303483 Nr: 10483-71.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL DO ALTO URUGUAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS MARIA GONÇALVES 

MARTINEZ - OAB:OAB/RS 67.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO FALLER - 

OAB:OAB/RS 62574

 1. Designo audiência para dia 11/04/2018, às 13h30min, para oitiva da 

testemunha Vilton Oscar Borgmann.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273841 Nr: 12296-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELLE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME CENTER HAIR SALÃO DE BELEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/PR 22.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 63.533

 1. Designo audiência para dia 18/04/2018, às 13h30min, para oitiva da 

testemunha Roberson Y. Matsunaga.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiênc.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 65703 Nr: 5466-74.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON KIOCHI HASHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 2480 Nr: 797-22.1998.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BICICLETAS CALOI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI RODRIGUES DE LIMA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JOSÉ CAALBOR ALVES - 

OAB:86.705/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 279499 Nr: 15673-49.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO AQUINO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, GABRIELA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19727-0MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 Deste modo, feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de depósito 

dos valores incontroversos do débito discutido nos autos, bem como o 

efeito liberatório da mora pretendido pelo requerente (fls. 503/506). Por 

fim, inobstante o pedido de produção de prova testemunhal, documental e 

pericial, formulado pelo requerente às fls. 464/465, registro que a questão 

debatida nos autos versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

dispensando a produção de provas, tendo em vista que tão somente pela 

análise das leis e das disposições contratuais é possível decidir a respeito 

da legalidade dos encargos contratuais. Ademais, a realização de perícia, 

suplicada pelo requerente, não é essencial e não influenciaria na decisão 
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de mérito, já que a questão se resolve com a prova documental já 

carreada aos autos. No mesmo sentido, consigno que resta despicienda a 

produção de prova oral, considerando que para o deslinde da 

controvérsia debatida nos autos basta a realização de análise profícua do 

instrumento contratual objeto da lide. Nesse sentido(...) .Assim, decorrido 

o prazo recursal deste decisum, retornem-me os autos conclusos para 

prolação de sentença. Intimem-se. Sinop/MT, 15/12/2017GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232218 Nr: 6969-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELITO LUIZ MINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Código nº232218Cuida-se de pedido de penhora on line em nome do 

executado e sua esposa, sob a alegação de que o casamento do devedor 

se deu pelo regime que permite a comunhão sobre todos os bens do 

casal, adquirido após o matrimônio, alegando, ainda, que a dívida foi 

contraída em favor do grupo familiar.DECIDO.Verifico que a parte 

devedora foi devidamente citada para o cumprimento da obrigação às fls. 

33, deixando de efetuar o pagamento do débito.Quanto ao pedido de 

penhora de ativo financeiro em nome do executado, verifica-se a 

possibilidade da constrição, conforme disposto no artigo 835 do CPC/2015. 

Entretanto, necessário se faz a apresentação de planilha atualizada do 

débito exequendo para análise do pedido, cujo ônus é do exequente.No 

que concerne ao argumento expendido pelo exequente de que o 

casamento do devedor se deu pelo regime da comunhão parcial de bens, 

cujo regime permite a comunhão sobre os bens do casal adquiridos após o 

matrimonio não deve prosperar, ante a ausência de justificativa e 

comprovação de que a dívida foi contraída em favor do grupo familiar, bem 

como que ela seja devedora solidária no título.Embora o devedor seja 

casado sob o regime da comunhão parcial de bens, o fato e que sua 

cônjuge não e parte na execução. Assim, ausente a prova de que o valor 

exequendo tenha revertido em proveito do casal, não há se falar em 

penhora em nome da esposa do executado, não se permitindo que a 

execução se processe em desfavor da parte que não sofreu condenação 

imposta pelo titulo, sob pena de afronta ao artigo 779 do CPC/2015. Nesse 

sentido:“(JURIS). Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros em nome da esposa do executado e determino a intimação do 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha atualizada 

do débito, sob pena de indeferimento do pedido.Intime-se.Sinop/MT, 

GIOVANA PASQUAL DE MELLOJUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012873-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012873-94.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual o autor pugna pela 

assistência judiciária gratuita. DECIDO: A gratuidade da justiça é benefício 

destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte 

gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante simples 

afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na 

referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos 

existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 

O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre 

aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei”. No caso dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que o 

requerente não possa assumir as despesas processuais. Com efeito, 

verifico que o requerente se qualifica como policial militar e intimado a 

comprovar a hipossuficiência ID 10819245, o requerente juntou a certidão 

de casamento, certidão de nascimento de seu filho e holerite do seu 

rendimento de outubro do ano de 2017, ID 11054863 à ID 11054875, o que 

demonstra que a somatória do salário recebido é um valor considerável. 

Desta forma, o requerente não faz jus ao benefício pretendido. A 

propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada a condição especial por qual 

passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, 

Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a gratuidade a justiça, 

determinando a intimação do requerente para recolher as custas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013516-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI NUNES CAVALHEIRO (AUTOR)

VANI BATISTA VENANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVAL LOPES MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013516-52.2017.8.11.0015 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 apresentado nos autos. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID 

11020434), recebo a inicial e deixo de designar a audiência prevista no 

art. 334 do Código de Processo Civil, uma vez que é improvável a 

conciliação nesta fase processual. Cite-se o requerido dos termos da 

ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se 

o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127640 Nr: 6854-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA TRIERWEILER DE ABREU, DANIEL GOMES 

DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENOIR ANGELO BALASTRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A, 
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PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THIAGO SILVA MENDES 

- OAB:MT/14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANTONIO FERNANDO ALVES SANTOS, para 

devolução dos autos nº 6854-36.2010.811.0015, Protocolo 127640, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 251483 Nr: 19069-68.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO HOFMANN - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CRISTINA VÍTOR 

GIROLDO - OAB:19212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA KAROLINE ALMEIDA 

LIVALDA - OAB:19.597

 Diante da revelia da ré, em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, 

faculto à autora, em 15 (quinze) dias, apresentar delimitação das questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os 

meios de prova que pretende produzir, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 27620 Nr: 5617-45.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA AGOSTINHO, NAIR PEREIRA 

AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ORLEY KOVALSKI, MOACIR DE 

ALMEIDA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PINHEIRO DE 

QUEIROZ (falecido) - OAB:3649-A

 Segundo consta dos autos, os executados foram devidamente intimados 

a respeito da avaliação do imóvel penhorado (fls. 320 e 368), porém, nada 

manifestaram.

Sem embargo da inércia dos executados, analisando a avaliação realizada 

pelo oficial de justiça em 19.11.2013 (f. 299), além de feita há mais de 04 

(quatro) anos, constata-se que não preenche os requisitos do artigo 872, 

I, § 1º, do CPC.

Diante disso, com fundamento nos artigos 870, parágrafo único c.c. 873, II 

e III, do CPC, determino a reavaliação do imóvel penhorado e para este 

mister, nomeio perito o engenheiro civil João Gheller, com endereço na 

Avenida dos Tarumãs, 1873, sala 5, Jardim Paraíso, em Sinop-MT, CEP. 

78.556-102, devendo apresentar proposta de honorários, em 10 (dez) 

dias, a serem suportados pela exequente (NCPC, art. 95, § 1º).

 O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 10 (dez) dias, após a 

comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários periciais.

Com a apresentação do laudo de avaliação, delibero ouvir as partes, em 

05 (cinco) dias.

Sem prejuízo disso, determino aos exequentes, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158949 Nr: 6218-36.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONY KLAY BENICIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTOFRIO.COM COMERCIO ELETRÔNICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 Cumprida a obrigação pela executada, declaro extinto o processo nos 

termos do artigo 924, II, do CPC.

Diante da expressa concordância do exequente em 06.7.2017 (fls. 

165/167), com relação aos cálculos apresentados pelo contador do juízo e 

os valores atualmente vinculados ao processo, renunciando ao crédito 

excedente, determino o levantamento dos valores depositados pela 

executada em 28.3.2016 (f. 133/135), mediante transferência para a conta 

corrente nº 35.258-6, Agência 1180-0 do Banco do Brasil, de titularidade 

do advogado do exequente, Anderson Carlos Alves Botin, CPF nº 

015.888.601-16, com a devida comunicação ao exequente, mercê do 

artigo 450, § 3º, da CNGCGJ/MT.

Certifique-se o recolhimento das custas e taxas judiciais pela executada, 

após, arquivem-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 167051 Nr: 1888-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR 

ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, a fim de dar cumprimento à determinação contida na f. 

299, notadamente, à expedição do Termo de Penhora, INTIMO o Exequente 

para, no prazo de 05 dias, juntar cópia legível da matrícula n. 28.509 (f. 

296/297), bem como indicar o fiel depositário, pois não localizei nos autos, 

e nos termos do artigo 838, inciso IV, do CPC, para elaboração do termo 

faz-se necessária a indicação do fiel depositário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208786 Nr: 10041-13.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARC MAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA PEREIRA DE SOUZA NOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) NILTON ARRUDA MORENO, para devolução dos 

autos nº 10041-13.2014.811.0015, Protocolo 208786, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 1948-42.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LANGBECKER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 185), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 23.6.2017 e, 

cuidando-se de ação em fase de cumprimento de sentença distribuída em 

06.3.2006, passo à sua análise e impulsionamento.

Em que pese as razões esposadas pela exequente em 01.3.2017 

(fls.183/184v), uma vez que houve a penhora das quotas sociais da 

empresa “Capané Agrícola Ltda.,” pertencentes ao executado, conforme 

certificado pelo oficial de justiça em 13.5.2015 (f. 168), e rejeitada a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado em 
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01.6.2015 (fls. 170/173), de acordo com a decisão proferida em 

14.02.2017 (fls. 181), cabe dar prosseguimento ao feito.

Diante disso, defiro o pedido formulado pela exequente em 01.3.2017 

(fls.183/184v), e com fundamento no art. 861, I, do CPC, determino à 

sociedade empresária, no prazo não superior a 3 (três) meses, 

apresentar balanço especial, na forma da lei.

 Por conseguinte, em observância ao direito de preferência legal ou 

contratual, conforme art. 861, II, do CPC, delibero ouvir os demais sócios 

da empresa, em igual prazo, acerca do interesse na aquisição das quotas 

empresariais.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 79726 Nr: 8071-56.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DA CRUZ BARROS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA, REAL NORTE TRANSPORTES S/A, VERDE 

TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Diante do teor da certidão lavrada pela escrivã em 07.12.2017 (f. 735), 

defiro o pedido formulado pela exequente em 22.11.2017 (fls. 711/712) e 

determino o levantamento de R$ 29.917,76 (vinte e nove mil, novecentos e 

dezessete reais e setenta e seis centavos), a ser subtraído do total 

disponível na conta judicial vinculada ao processo, mediante transferência 

para a conta corrente nº 1758-0, Agência 0854 da Caixa Econômica 

Federal, de titularidade da sociedade de advogados Pereira e Machiaveli 

advogados associados, CNPJ 10.374.495/0001-72.

No mais, ratifico as decisões proferidas em 19.01.2017 (f. 679) e 

16.11.2017 (f. 708) e determino o seu integral cumprimento.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 92687 Nr: 10021-66.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASOLINI & PASOLINI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CARLOS MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, em que pese a juntada da petição de fl. 103/104 com a 

planilha de cálculos, a parte requer expedição de certidão desprovida da 

guia de recolhimento, que deverá ser retirada do site do TJMT (guias)e 

juntada aos autos.

 CERTIFICO, por fim, que INTIMO a parte autora para cumprir integralmente 

a decisão de f. 97, nos termos a seguir: " ... determino à exequente, em 05 

(cinco) dias, (...), bem como promover os atos e diligências que lhe 

competem, indicando bens do devedor, passíveis de penhora ou, não 

havendo bens penhoráveis, manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 

1º, do CPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 102786 Nr: 9791-87.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES SALETE CHAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC CORRETORA DE SEGUROS BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, ANDRE LUIS FELICIO GARCIA - OAB:MT-11.308, 

ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - OAB:7.979 - MT, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT, JOAQUIM FÁBIO 

MIELLI CAMARGO - OAB:M T/2.680

 Acolho as razões e defiro os pedidos formulados pela executada em 

21.11.2017 (fls. 216/217) declarando cumprida a obrigação.

Por conseguinte, defiro o pedido formulado pela exequente em 06.10.2017 

(f. 212) e determino o levantamento dos valores depositados pela 

executada em 31.5.2017 (fls. 198/198v), mediante transferência para a 

conta bancária indicada pela credora (f. 212), de titularidade do advogado 

Jones Everson Cardoso, CPF 810.311.739-00, com a devida comunicação 

à exequente, mercê do artigo 450, § 3º, da CNGCGJ/MT.

Certifique-se o recolhimento das custas processuais pela ré, após, não 

havendo providências complementares, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 159102 Nr: 6384-68.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCINDO TOMELIN, ADEMIR TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583 - MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Transigindo as partes, homologo o acordo celebrado em 25.10.2017 (fls. 

153/159) e com fundamento no art. 922, do CPC, suspendo a execução 

pelo prazo concedido pela exequente para que os executados cumpram 

voluntariamente a obrigação, considerando a data de vencimento da última 

parcela avençada – 30.10.2022 (f. 156v).

Eventuais custas remanescentes pelos executados, conforme termo de 

acordo.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 160982 Nr: 8462-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA TAVARES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO GAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, HELIO TOMOAKI URIU - OAB:6235/MT, LIRANE 

BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:14.077-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, em atenção ao mencionado na petição fls. 150/153, 

procedo ao desentranhamento da certidão f. 145, para encarta-la nos 

autos código 237634 aos quais pertence.

 CERTIFICO, ainda, considerando a devolução da carta de intimação f. 

149/149v, remeto os autos à expedição de mandado, a fim de dar 

cumprimento à ordem judicial f. 144.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 271348 Nr: 10647-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA DE BARROS 

MARQUES - OAB:21.199-MT

 (...) Por ora, versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 
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observância aos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, V e 334, todos do CPC, 

designo audiência de conciliação para 17.4.2018 (terça-feira), às 15:00 

horas, devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante 

prepostos com poderes para transigir.Em observância aos artigos 168, 

"caput", §§ 1º e 2º e 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, 

“caput”, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 

20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

C o r r e g e d o r a - G e r a l  d e  J u s t i ç a  ( p r o t o c o l o  C I A  n º 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de 

serviços.Todavia, optando as partes por um dos conciliadores 

credenciados, diante da disponibilidade e interesse em atuar como 

mediadora judicial em audiências de tentativa de conciliação, inclusive nas 

causas que tramitem sob o pálio da assistência judiciária gratuita, a 

audiência será realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), pela 

conciliadora judicial Priscila Stella Nogueira Munhoz, a qual pode ser 

contatada através do e-mail “adv.priscila.munhoz@gmail.com”.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, considerando que os 

conciliadores, mesmo credenciados, não recebem outra espécie de 

remuneração, fixo os honorários do conciliador/mediador em R$ 120,00 

(cento e vinte 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.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 240664 Nr: 12416-50.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIRO COM. E RE. DE MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, TELEFÔNICA DATA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que devidamente intimado o advogado do autor (f.104 e 

105)a cumprir a decisão de f. 103, nada manifestou, razão pela qual foi 

tentada a intimação pessoal do autor à f. 107/107v, contudo, a 

correspondência foi devolvida com a informação de que ele "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 288295 Nr: 1275-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DOS REIS, MARCIA DOMINGUES 

FERREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS DE PAIVA, LAURA 

MARGARIDA SÁ BARROS DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que a execução não está garantida por 

penhora, depósito ou caução e que os embargados sequer contestaram a 

origem da dívida, deve prevalecer a regra prevista no art. 919, “caput” do 

referido código, razão pela qual, indefiro o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo aos Embargos à Execução.Em prosseguimento, à luz do 

disposto nos arts. 5º, LV, da CF e 920, I, do CPC, digam os embargados, 

em 15 (quinze) dias.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 102786 Nr: 9791-87.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES SALETE CHAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC CORRETORA DE SEGUROS BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, ANDRE LUIS FELICIO GARCIA - OAB:MT-11.308, 

ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - OAB:7.979 - MT, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT, JOAQUIM FÁBIO 

MIELLI CAMARGO - OAB:M T/2.680

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que foi expedido nestes autos o alvará n. 

374178-8/2017 e enviado eletronicamente ao setor de Depósitos Judiciais 

do TJMT, devendo a parte interessada acompanhar o pagamento pelo site 

do TJMT - depósitos judiciais - consulta pública de alvarás. Por fim, expeço 

a carta para intimação pessoal do beneficiário nos termos da sentença de 

f. 223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 128059 Nr: 7274-41.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESC. SUPERIORES DE CUIABÁ - 

UNIC DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - 

OAB:12836/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962, SILVIA 

RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, considerando que nestes autos foi deferido o 

parcelamento de custas judiciais e que esta é a única pendência, nos 

termos do Provimento n. 12/2017-CGJ, remeto-os à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, devendo a parte autora proceder à juntada 

dos comprovantes de pagamento diretamente naquele setor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 167510 Nr: 2383-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA SERVICE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT/13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 Certifico que o Patrono da parte autora e a própria parte foram 

devidamente intimados para depositar o valor dos honorários do 

mediador/conciliador, e no prazo não efetuaram o pagamento, 

mantendo-se silentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 226795 Nr: 3793-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SIDNEY RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.940-E, VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O - MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427
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 Certifico que o Patrono da parte autora e a própria parte foram 

devidamente intimados para depositar o valor dos honorários do 

mediador/conciliador, e no prazo não efetuaram o pagamento, 

mantendo-se silentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 153887 Nr: 1889-78.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTEU DEPINÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 571) que determinou a 

inclusão deste processo no plano de trabalho para análise e julgamento 

após o período correicional.

 Dando prosseguimento, defiro o pedido formulado pelos autores em 

11.12.2017 (f. 572), concedendo-lhe vista, mediante carga dos autos, ao 

advogado Vilson Barozzi, por 24 (vinte e quatro) horas, após venham 

conclusos.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 272471 Nr: 11358-75.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MAGALHAES PINTO, ELDOR MAYER, 

CLAUDINEI ROBERTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CANDIDO, OLAVO DEMARI 

WEBBER, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, CLEIDI KASBURG DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que a CONTESTAÇÃO e documentos fls. 82/143 foram 

protocolados no prazo, razão pela qual INTIMO os Requerentes, por seus 

advogados, para, no prazo de 15 dias, querendo, impugnar. Por fim, a 

parte autora deverá depositar, em 05 dias, os honorários da conciliadora, 

conforme determinado na decisão de f. 40.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005454-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE BATISTA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada da requerida Dr.ª LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

para que no prazo de cinco (05) dias efetue o pagamento da importância 

de R$ 188,43 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) , 

referente a custas processuais, e R$ 63,55 (sessenta e três reais e 

cinquenta e cinco centavos) referente a taxa judiciária, para tanto as 

guias poderão ser impressas através do site http://www.tjmt.jus.br/guias, 

selecionar a opção custas e taxas finais ou remanescentes, para 

posterior arquivamento dos autos, sob pena de PROTESTO, bem como de 

ficar constando a margem da distribuição a pendência de custas para 

posterior bloqueio de eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006443-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MENDES (REQUERIDO)

 

Reiterar a intimação a advogada do autor Dr.ª ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da 

complementação das diligências realizadas e solicitadas pelos Oficiais de 

Justiça conforme ID 9859140, sendo 8 na zona suburbana e 12 na zona 

urbana, perfazendo o valor total de R$ 952,00 (novecentos e cinquenta e 

dois reais), devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia de complementação de diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior repasse aos 

oficiais de justiça, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, SOB 

PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008519-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. FLÁVIO NEVES COSTA para que no prazo 

de cinco (05) dias efetue o pagamento da importância de R$ 404,78 

(Quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos) , referente a 

custas judiciais, e R$ 404,78 (Quatrocentos e quatro reais e setenta e oito 

centavos) referente a taxa judiciária, para tanto as guias poderão ser 

impressas através do site http://www.tjmt.jus.br/guias, selecionar a opção 

custas e taxas finais ou remanescentes, para posterior arquivamento dos 

autos, sob pena de PROTESTO, bem como de ficar constando a margem 

da distribuição a pendência de custas para posterior bloqueio de 

eventuais pedidos de certidões. .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007524-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO FRASSETTO GOES para que no 

prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito ante o não cumprimento do mandado de citação, 

conforme certidão de ID 11094475.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012514-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEN10 TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 1012514-47.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: BEN10 TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos etc... Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA. ingressou com a presente ação de 

busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra 

Ben 10 Transportes Eirelli - ME. Antes mesmo do recebimento da inicial, a 

Autora requereu a desistência da ação, ID. 10696573. Diante disso, e 

considerando que a Ré sequer foi citada, homologo por sentença o pedido 
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de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Considerando que não houve restrição judicial, eventual baixa 

compete à própria Autora. Custas pela Autora. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquive-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001509-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA IOLY VIDAL OAB - SC28327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE COMPENSADOS SAO JOSE LTDA - EPP (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUÍZO DA Terceira Vara Ofício n. 753/2017 Sinop - MT, 14 de dezembro de 

2017. Referência: Processo n. 1001509-28.2017.8.11.0015 Parte autora: 

VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA EPP Parte ré: INDÚSTRIA 

DE COMPENSADOS SÃO JOSÉ LTDA EPP Prezado Senhor(a) : Pelo 

presente, comunico a Vossa Senhoria que os autos supramencionados foi 

redistribuído a esta escrivania, com o número acima descrito. Solicito 

ainda, a intimação da parte credora para que no prazo de cinco (05) dias, 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro setor industrial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ. Esclareço que, caso não seja providenciado o andamento 

do feito no prazo de trinta (30) dias, a mesma será devolvida 

independentemente de cumprimento. . Atenciosamente Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestora Judicial AO(À) SENHOR(A) GESTOR(A) JUDICIAL DA 1ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE NAVEGANTES - SC Sede do Juízo e 

Informações: Praça dos Três Poderes, 175 Bairro: Centro Cidade: 

Sinop-MT Cep:78550000 Fone: (66)3520-3800.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001509-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA IOLY VIDAL OAB - SC28327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE COMPENSADOS SAO JOSE LTDA - EPP (DEPRECADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª MARIA YOLY VIDAL para que no prazo 

de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a 

fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro setor 

industrial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013326-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURO LUIZ COMIN (EXECUTADO)

ENIO CARLOS COMIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1013326-89.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP EXECUTADO: AURO 

LUIZ COMIN, ENIO CARLOS COMIN VISTOS, ETC... Citem-se os 

executados para que no prazo de três dias efetuem o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecerem embargos, independente da segurança do Juízo, ou 

requererem o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados forem, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado os 

executados, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012272-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. GONCALVES SANTANA - ME (DEPRECADO)

 

Intimar o advogado do autor PEDRO ROBERTO ROMÃO para que no prazo 

de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a 

fim de proceder o cumprimento do mandado de apreensão, nos bairros 

setor comercial e maria vindilina, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008913-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. J. M. (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI 

para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito ante o não cumprimento do mandado 

de citação, conforme certidão de ID 11177874.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008787-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. B. (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor Drª. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES para 

que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito ante o não cumprimento do mandado de citação, 

conforme certidão de ID 11093206.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007424-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. S. (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor Drª. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito ante o não cumprimento do mandado 

de citação, conforme certidão de ID 11073835.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011006-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMERICO ORELLI (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito ante o não cumprimento do mandado de citação, 

conforme certidão de ID 11094355.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008082-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DANIEL DE SOUZA (RÉU)

 

Intimar a advogada do autor Drª. GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI 

para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, 

requerendo a citação por edital ante o não cumprimento do mandado de 

citação, conforme certidão de ID 11017124.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002981-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor Drª. PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito ante o não cumprimento do 

mandado de citação, conforme certidão de ID 11062815.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151360 Nr: 46-78.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU SCHOWANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 151360

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314918 Nr: 17577-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, tramita perante o STJ o incidente de conflito de 

competência, tendo como suscitante a ora recuperanda e como 

suscitados este juízo e o juízo da Vara do Trabalho de Juara-MT, o qual 

ainda não foi julgado. Diante do exposto, e considerando a ilegitimidade da 

recuperanda para apresentar habilitação retardatária de crédito, não 

conheço da presente habilitação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 114341 Nr: 7029-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - 

OAB:SP/119.848, NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - 

OAB:104016/SP

 Processo código nº 114341

Vistos, etc...

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente do devedor 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151360 Nr: 46-78.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU SCHOWANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 46-78.2011

VISTOS, ETC...

 Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que o devedor não possui 

veículos passíveis de penhora.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 
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CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 2.474,40 (dois mil quatrocentos e setenta 

e quatro reais e quarenta centavos), fls. 241.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, e considerando que o 

feito tramita há mais de seis anos sem a localização de bens do devedor, 

com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

 Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169753 Nr: 4768-24.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.111/133, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 197283 Nr: 384-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, MICHEL 

ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO GHESTI - OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 384-47.2014

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 38.431,12 (trinta e oito mil, quatrocentos 

e trinta e um reais e doze centavos) fls. 110.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

cumpra-se a decisão de fls. 127.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 19982 Nr: 3474-20.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENZEL DE SOUZA E MORITA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR MARIA FOSCHIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3474-20.2001

Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o devedor não possui bens passíveis de penhora, eis que o 

único veículo registrado em seu nome possui mais de 31 anos de uso e 

inexiste nos autos qualquer evidência da sua localização.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 36.749,00 (trinta e seis mil, setecentos e 

quarenta e nove mil reais), fls. 302.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de 16 anos sem a localização de 

bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo 

a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 114341 Nr: 7029-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - 

OAB:SP/119.848, NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - 

OAB:104016/SP

 Processo nº 7029-64.2009

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o devedor não possui bens passíveis de penhora.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 17.264,76 (dezessete mil, duzentos e 

sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), fls. 140.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de oito anos sem a localização de 

bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo 

a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160029 Nr: 7374-59.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 160029

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161341 Nr: 8896-24.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C L DOS SANTOS, A B DO CARMO 

CONSTRUÇÕES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 161341

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170344 Nr: 5395-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O - MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código:170344

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 184694 Nr: 5780-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANE ALTENHOFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 184694

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 197283 Nr: 384-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, MICHEL 

ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO GHESTI - OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 197283

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 216249 Nr: 15830-90.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI VALDIR BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 216249

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 19982 Nr: 3474-20.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENZEL DE SOUZA E MORITA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR MARIA FOSCHIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 19982

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158628 Nr: 5842-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DO ARINOS 

PROD. AGROP. LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 158628

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158628 Nr: 5842-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DO ARINOS 

PROD. AGROP. LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5842-50.2011

Vistos, etc...

 Considerando o certificado às fls. 110, 113 e 134, defiro o pedido de 

arresto, formulado às fls. 137/139.

 Defiro o pedido de arresto, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, 

no valor de R$ 287.905,79 (duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e 

cinco reais e setenta e nove centavos) fls. 152.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder conforme dispõe o § 1º do art. 830 do CPC, e o 

exequente conforme dispõe o § 2º do art. 830 do referido diploma.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

cumpra-se a decisão de fls. 121.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160029 Nr: 7374-59.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7374-59.2011

VISTOS, ETC...

 A teor do disposto no art. 922 e seu parágrafo único, indefiro os pedidos 

de fls. 47/49.

 Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que a executada não possui 

veículos.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 10.820,94 (dez mil, oitocentos e vinte 

reais e noventa e quatro centavos), fls. 53.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuges do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161341 Nr: 8896-24.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C L DOS SANTOS, A B DO CARMO 

CONSTRUÇÕES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8896-24.2011

Vistos, etc.

Em nova consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, verifico que as devedoras, pessoas físicas sócias das 

microempresas individuais executadas, não declaram imposto de renda e 

não possuem bens passíveis de penhora, eis que os únicos veículos 

registrados em seus nomes possuem gravame de alienação fiduciária, art. 

7-A do Decreto Lei nº 911/69.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 34.072,05 (trinta e quatro mil, e setenta e 

dois reais e cinco centavos), fls. 104.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de seis anos sem a localização 

de bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170344 Nr: 5395-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O - MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5395-28.2012

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 23.371,77 (vinte e três mil, trezentos e 
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setenta e um reais e setenta e sete centavos), fls. 109.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171298 Nr: 6460-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JONAS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUBER E NASCIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 171298

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171298 Nr: 6460-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JONAS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUBER E NASCIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6460-58.2012

Vistos, etc.

Até o presente momento não houve nenhuma diligência a fim de proceder 

a constrição de bens da devedora nos presentes autos, além de inexistir 

prova de que ela encerrou as suas atividades, ou seja, não restaram 

demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, razão 

pela qual, sem delongas, indefiro o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, o que faço com fundamento no art. 134, § 4º do 

CPC.

Por oportuno, informo ao exequente que nada o impede de requerer 

futuramente a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, instruindo e fundamentando sua pretensão nos 

moldes do art. 50 do Código Civil e 133 e seguintes do CPC.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 22.576,92 (vinte e dois mil, quinhentos e 

setenta e seis reais e noventa e dois centavos), fls. 50.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda-se o bloqueio de veículos através do sistema RENAJUD, 

expedindo-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação.

Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o exequente 

para que indique bens passiveis de penhora, bem como para que cumpra 

o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de 

o processo permanecer no estado em que se encontra.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179602 Nr: 382-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DE LIMA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 382-14.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 19.863,62 (dezenove mil, oitocentos e 

sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), fls. 109.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, e 

considerando que o feito tramita há mais de quatro anos sem a localização 

de bens da devedora, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179602 Nr: 382-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DE LIMA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 179602

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 184694 Nr: 5780-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANE ALTENHOFEN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5780-39.2013

VISTOS, ETC...

 Considerando o certificado às fls. 47, 64, 77, 118 e 134, defiro o pedido 

de arresto formulado às fls. 137/138.

 Defiro o pedido de arresto e penhora/bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 110.819,31 (cento e dez mil, 

oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos), fls. 138.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder conforme dispõe o parágrafo único do art. 653 do CPC, e 

o exequente conforme dispõe o art. 654 do referido diploma.

 Proceda a busca do endereço da executada através dos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial nos referidos endereços, 

expedindo-se o necessário.

Restando infrutífera a diligência supra, determino a intimação do 

exequente para que requeira a citação da executada por edital no prazo 

de cinco dias.

Havendo o pedido, defiro a citação dos executados, por edital, este com o 

prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 216249 Nr: 15830-90.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI VALDIR BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15830-90.2014

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 11.170,93 (onze mil, setecentos e 

setenta reais e noventa e três centavos), fls. 87.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida (fls. 82).

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314920 Nr: 17578-55.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, tramita perante o STJ o incidente de conflito de 

competência, tendo como suscitante a ora recuperanda e como 

suscitados este juízo e o juízo da Vara do Trabalho de Juara-MT, o qual 

ainda não foi julgado. Diante do exposto, e considerando a ilegitimidade da 

recuperanda para apresentar habilitação retardatária de crédito, não 

conheço da presente habilitação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314923 Nr: 17579-40.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens da Silva Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, tramita perante o STJ o incidente de conflito de 

competência, tendo como suscitante a ora recuperanda e como 

suscitados este juízo e o juízo da 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, o 

qual ainda não foi julgado. Diante do exposto, e considerando a 

ilegitimidade da recuperanda para apresentar habilitação retardatária de 

crédito, não conheço da presente habilitação. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 176609 Nr: 12317-85.2012.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMA COMERCIO DE GRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. DANIELA SEEFELD WERNER para que 

no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito 

sobre a petição, documentos e comprovante de depósito de fls. 102/113, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 208966 Nr: 10173-70.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAVARES, JOSE ROBERTO TAVARES, 

SEBASTIÃO GILBERTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BRUNO CRESTANI, LEONARDO 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA LUCHÉSI 

FILHO - OAB:129.281-SP, FELIPE D´AMORE SANTORO - OAB:160879, 

JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - OAB:156.400-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Intimar o advogado do autor Dr. JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação da 

penhora, nos bairro Nossa Senhora Aparecida e no Setor Comercial, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 
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mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, bem como, no mesmo prazo recolha a guia para fins de 

expedição da Certidão de Averbação da penhora, disponíveis no site do 

TJ/MT (sendo guias - Certidão de Processo em tramitação - sem busca), 

juntando-a aos autos e, ainda, para que no prazo de cinco (05) dias 

recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada 

para a Comarca de Nova Monte Verde- MT, com a finalidade de proceder a 

avaliação, sendo que referidas guias encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 248822 Nr: 17588-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEORGENES FREDY RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE F. SARTORI - OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO DE FREITAS SARTORI para que 

acompanhe o cumprimento da carta precatória que será enviada via 

malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Colider - MT, a fim 

de que a mesma não seja devolvida por falta de providência da parte, bem 

como para que todas as manifestações referentes a mesma sejam 

realizadas diretamente naquela Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 235698 Nr: 9220-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

235698 §!8Y¥¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9220-72.2015.811.0015 CÓDIGO: 235698

ESPÉCIE: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

PARTE REQUERIDA: MARCOS BIRKHAN

INTIMANDO(A, S): Impugnante(s): Nova Agrícola Comércio e 

Representações Ltda, CNPJ: 09011330000157, brasileiro(a)

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que no prazo de cinco (05) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, efetue o pagamento da importância de 

R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

referentes a custas judiciais, para tanto a guia poderá ser retirada no site 

www.tjmt.jus.br, para posterior arquivamento dos autos, sob pena de 

PROTESTO, bem como de ficar constando a margem da distribuição a 

pendência de custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões. Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 14 de dezembro de 2017.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272896 Nr: 11586-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Processo nº: 11586-50.2016.811.0015

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165631 Nr: 475-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO RATTI CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 475-11.2012

Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o devedor não possui bens passíveis de penhora.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 7.602,35 (sete mil seiscentos e dois reais 

e trinta e cinco centavos), fls. 105.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de cinco anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 37292 Nr: 8318-42.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZA BARROS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO PEREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOVANIA BEATRIZ ZERETZKI - 

OAB:MT-6.415-B

 Processo código: 37292

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 
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dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87220 Nr: 4627-78.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 264/2007

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o devedor não possui bens passíveis de penhora, o que 

também já foi verificado ano passado às fls. 86/89.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 249.013,83 (duzentos e quarenta e nove 

mil e treze reais e oitenta e três centavos).

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de dez anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130555 Nr: 9771-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCAMPISTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINO FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9771-28.2010

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 20.022,22 (vinte mil, vinte e dois reais e 

vinte e dois centavos), fls. 125.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do Executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

Executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do Executado, com a expressa anuência da 

Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 256396 Nr: 1625-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVANIA FERREIRA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Processo nº 1625-85.2016

Vistos, etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação.

 Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 5595-45.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 264/2006

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o devedor não possui bens passíveis de penhora, eis que os 

únicos veículos registrados em seu nome possuem constrições oriundas 

da Justiça do Trabalho.

Expeça-se em favor da exequente o competente alvará de levantamento 

da importância já penhorada nos presentes autos.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 19.333,51 (dezenove mil, trezentos e 

trinta e três reais e cinquenta e um centavos), fls. 171.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de onze anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 8818-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, VALDELICIO 

SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8818-64.2010

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 607.278,62 (seiscentos e sete mil, 

duzentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), fls. 165.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuges do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157082 Nr: 4180-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVIO DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GUIMARÃES 

MARQUES RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:12993-MT, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:13894/MT

 Processo nº 4180-51.2011

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 5.445,63 (cinco mil, quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), fls. 71.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuges do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161422 Nr: 8994-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUS EDUARDO CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 161422

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165631 Nr: 475-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO RATTI CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 165631

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203525 Nr: 5789-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ LUCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5789-64.2014

Vistos, etc.

Muito embora pela decisão de fls. 85/87 este Magistrado tenha indeferido o 

pedido de negativação do nome do devedor através do SERASAJUD, a 

verdade é que recentemente o E. TJ/MT celebrou convênio com o referido 

instituto, razão pela qual revejo meu posicionamento para determinar a 

inserção do nome do executado no rol de inadimplentes via SERASAJUD.

Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que o devedor não possui bens 

passíveis de penhora.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 96.974,30 (noventa e seis mil, 

novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), fls. 92.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de três anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227668 Nr: 4237-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA JULIO - 

OAB:OAB/MT 19.489, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY SABRINA ZAVADZKI 

GRAF - OAB:14.816, RENATA LEITE DO NASCIMENTO BUTENAS - 

OAB:186199/SP, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153299/SP, 

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105/SP

 Processo nº 4237-30.2015

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 99.562,54 (noventa e nove mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), fls. 

97.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da Executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

Executada, se casada for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder da Executada, com a expressa anuência do 

Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 254782 Nr: 656-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUFORTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME, 

LAURA APARECIDA KASTNER PEREIRA, JOSE CLEMENTE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:OAB/RS 66.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 656-70.2016

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 22.279,10 (vinte e dois mil, duzentos e 

setenta e nove reais e dez centavos) fls. 62.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuge dos 

Executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos Executados, com a expressa anuência 

do Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 12183 Nr: 1893-04.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCO AGROPECUÁRIA LTDA, ROMÁRIO 

COSTA MONTANHA, MICHELE PERFEITO REFATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:47664/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 12183

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 13693 Nr: 1303-66.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PAJANOTI COMERCIAL E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, ABILIO PAJANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 504/1997

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 1.335.361,54 (um milhão, trezentos e 

trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro 

centavos), fls. 76.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Restando infrutífera tentativa de penhora online acima determinada, 

considerando que o feito tramita há mais de vinte anos sem a localização 

de bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102813 Nr: 9817-85.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE ALMEIDA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A, SILVIA JOCIANE LEITE 
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BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9817-85.2008

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 1.427,22 (mil quatrocentos e vinte e sete 

reais e vinte e dois centavos), fls. 92.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando o certificado às fls. 87, bem como que o feito tramita há mais 

de nove anos sem a localização de bens da devedora, com fundamento 

no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo 

prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 110185 Nr: 2580-63.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - 

OAB:203.963/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2580-63.2009

Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 5.436,55 (cinco mil, quatrocentos e trinta 

e seis reais e cinquenta e cinco centavos), fls. 91.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 115282 Nr: 7978-88.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMADE MADEIRAS LTDA., SANDRA MARIA 

ELICKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 115282

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 10061-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. RAMOS ME - CARROCERIAS RAMOS, 

ANTONIO JOSÉ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT/13.171

 Processo nº: 117783

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 8818-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, VALDELICIO 

SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 129603

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152581 Nr: 670-30.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA, EDUARDO RIBEIRO DA CRUZ, IRIS CRISTINA 

HENRIQUES MARCHITTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA R. F. BLANCO - 

OAB:13.292, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB:RJ-20.283, 

JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:23981, 

MARCELO MEMÓRIA - OAB:14.107/CE, RENIA MARIA BEZERRA REIS 

DE MURO - OAB:21371-N/CE, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE 

OLIVEIRA - OAB:10144, VALMIR PONTES FILHO - OAB:2310/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 152581
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VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 174750 Nr: 10247-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10247-95.2012

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 125.335,79 (cento e vinte e cinco mil, 

trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), fls. 55.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda-se a busca e bloqueio de veículos através do sistema RENAJUD, 

e em seguida, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação dos referidos bens.

 Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

 Quedando-se inertes ou havendo concordância, intime-se o exequente 

para que requeira a adjudicação, venda particular ou hasta publica em 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188874 Nr: 10177-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10177-44.2013

VISTOS, ETC...

 Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que o devedor não possui 

veículos passíveis de penhora.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 47.350,23 (quarenta e sete mil, trezentos 

e cinquenta reais e vinte e três centavos), fls. 07.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de quatro anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 209407 Nr: 10508-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDI MARA RONCONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10508-89.2014

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 9.023,25 (nove mil, vinte e três reais e 

vinte e cinco centavos), fls. 56.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da Executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

Executada, se casada for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder da Executada, com a expressa anuência da 

Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 231558 Nr: 6565-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE SIQUERA - ESTELITAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6565-30.2015

Vistos, etc.

Em se tratando de microempresa, o patrimônio desta se confunde com o 

dos sócios, razão pela qual defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line 

de fls. 120, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 

29.434,58 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos), fls. 121.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.
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Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 261024 Nr: 4299-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES GOMES DE ANDRADE - ESPÓLIO, 

ISABEL MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Processo nº 4299-36.2016

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado e quedou-se inerte, 

com fundamento no art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo 

honorários advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 6.907,74 (seis mil novecentos e sete 

reais e setenta e quatro centavos), fls. 103.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269246 Nr: 9309-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA 

COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI 

JUNIOR, ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BOVO - OAB:136468

 Processo nº 9309-61.2016

Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 245.726,06 (duzentos e quarenta e cinco 

mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos), fls. 227.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda-se a busca de bens através dos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, intimando-se a exequente para que dê 

prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, e 

quedando-se inerte, intime-a pessoalmente, consignando a mesma 

advertência.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 12340-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGIER MADEIRAS LTDA, CESLAU ERVINO 

MEGIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MS 15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, 

SIMONE DOS SANTOS GARCIA DA COSTA - OAB:326.996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12340-89.2016

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 200.264,72 (duzentos mil, duzentos e 

sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), fls. 83.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuges do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 290700 Nr: 2736-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE JESUS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 Processo nº 2736-70.2017

Vistos, etc...

 Designo o dia 04/07/2018, às 15:00 horas, data para realização da 

audiência de tentativa de conciliação, à qual deverão comparecer as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 13693 Nr: 1303-66.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PAJANOTI COMERCIAL E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, ABILIO PAJANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 13693

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 27490 Nr: 5472-86.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA - OAB:7201/MT, 

LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, ROBSON AVILA 

SCARINCI - OAB:6939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Processo nº: 27490

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 27490 Nr: 5472-86.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA - OAB:7201/MT, 

LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, ROBSON AVILA 

SCARINCI - OAB:6939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Processo nº 235/2002

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o devedor não possui bens passíveis de penhora.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 26.684,75 (vinte e seis mil, seiscentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de quinze anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79522 Nr: 7856-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO 

DE SILOS E SECADORES DE CEREAIS LTDA., CARLOS AURELIO DA 

SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 79522

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 80745 Nr: 9072-76.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA OBJETIVA PLANEJAMENTO FLORESTAL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B

 Processo nº 9072-76.2006

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado e quedou-se inerte, 

com fundamento no art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo 

honorários advocatícios em 10%.

 Considerando o nítido excesso de execução às fls. 256/257, eis que a 

exequente fez incidir juros compostos sobre o débito exequendo, revejo 

de ofício os referidos cálculos.

 No mais, defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 2.122,79 (dois mil, cento e 

vinte e dois reais e setenta e nove centavos).

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85340 Nr: 2767-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Processo nº 2767-42.2007

Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 3.706,45 (três mil setecentos e seis reais 

e quarenta e cinco centavos), fls. 137.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, devendo a 

constrição recair preferencialmente sobre o veículo constante no sistema 

RENAJUD.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87960 Nr: 5352-67.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADHEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 87960

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 89616 Nr: 6971-32.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. I. COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:OAB/RS 66.980

 Processo código: 89616

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 90843 Nr: 8215-93.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTAMIR GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8.773/ES, 

PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROC. Nº 90843

 VISTOS, ETC...

 Conforme informação do sistema BACENJUD, “o CPF/CNPJ do executado 

não foi encaminhado às instituições financeiras por inexistência de 

relacionamentos”, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2539-33.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONIEDERSON MAFALDO FONTES 

EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROC. Nº 95510

 VISTOS, ETC...

 Conforme informação do sistema BACENJUD, “o CPF/CNPJ do executado 

não foi encaminhado às instituições financeiras por inexistência de 

relacionamentos”, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96750 Nr: 3768-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURECI JOSE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Processo código: 96750

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103230 Nr: 10215-32.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MARTINS DE AGUIAR, SILVANO 

RAMOS DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA B. DA SILVA, SILVANO RAMOS DA 

SILVA, MARCO ANTÔNIO MARTINS DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS BERNARDES - 

OAB:MG/93.381, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a “AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO 

CUMULADA COM PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO”, condenando o Autor ao pagamento das 

custa processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, e JULGO 

PROCEDENTE a “RECONVENÇÃO” ofertada pelo Réu/Reconvinte, para 

CONDENAR o Autor/Reconvindo ao pagamento da importância de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC, 

a partir da emissão de cada cártula, (Cheque nº 220906 emitido em 

22/08/2008; Cheque nº 220907 emitido em 22/08/2008; Cheque nº 220908 

emitido em 22/08/2008), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira 

apresentação de cada cártula à instituição financeira sacada ou câmara 

de compensação (Cheque nº 220906, 1ª apresentação em 22/09/2008; 

Cheque nº 220907, 1ª apresentação em 06/10/2008; Cheque nº 220908, 

1ª apresentação em 06/10/2008) (REsp nº 1.556.834 – SP – 

Representativo de Controvérsia), e ainda, condeno o Autor/Reconvindo ao 

pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do 

CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 

1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquivem-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação.P.R.I.C.Sinop, 15 de dezembro de 2017.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 110185 Nr: 2580-63.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - 

OAB:203.963/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 110185

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 10061-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. RAMOS ME - CARROCERIAS RAMOS, 

ANTONIO JOSÉ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT/13.171

 Processo nº 462/2009

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 14.837,61 (quatorze mil, oitocentos e 

trinta e sete reais e sessenta e um centavos), fls. 128.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

considerando o certificado às fls. 151, determino a intimação do 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Observe o exequente a penhora de R$ 13.482,50 realizada às fls. 128.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119427 Nr: 11727-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG, FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - OAB:147850 

OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 119427

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120545 Nr: 12847-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIR BERTOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO JARA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo código: 120545

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121670 Nr: 830-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLGRAN ARAÚJO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, que expressa à obrigação de pagar 

importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova 

escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes Embargos, e consequentemente, PROCEDENTE a Ação 

Monitória, para CONDENAR o Réu/Embargante ao pagamento de R$ 
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20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da emissão de cada cártula (Cheque nº 

010018 – emissão em 16/02/2005; Cheque nº 010019 – emissão em 

16/02/2005 – fls. 20), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira 

apresentação de cada cártula à instituição financeira sacada ou câmara 

de compensação (Cheque nº 010018 – 1ª apresentação em 29/03/2005; 

Cheque nº 010019 – 1ª apresentação em 04/04/2007) (REsp nº 1.556.834 

– SP – Representativo de Controvérsia).CONDENO o Réu/Embargante ao 

pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do 

CPC.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação 

da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase. P.R.I.C.Sinop, 15 de dezembro de 2017.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152581 Nr: 670-30.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA, EDUARDO RIBEIRO DA CRUZ, IRIS CRISTINA 

HENRIQUES MARCHITTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA R. F. BLANCO - 

OAB:13.292, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB:RJ-20.283, 

JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:23981, 

MARCELO MEMÓRIA - OAB:14.107/CE, RENIA MARIA BEZERRA REIS 

DE MURO - OAB:21371-N/CE, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE 

OLIVEIRA - OAB:10144, VALMIR PONTES FILHO - OAB:2310/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 670-30.2011

Vistos, etc.

Cite-se o executado Vicente, nos termos do despacho inicial, pelo correio, 

com A.R., no endereço constante às fls. 261vº, eis que o referido A.R. 

retornou sem cumprimento ante a “ausência” do devedor em sua 

residência.

Restando infrutífera a diligência supra, expeça-se a competente Carta 

Precatória com a mesma finalidade.

Com relação à devedora Ilda, defiro o pedido de penhora e bloqueio 

on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 

7.442.572,13 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos 

e setenta e dois reais e treze centavos), fls. 237.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida ou a respectiva Carta 

Precatória para os referidos fins.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161422 Nr: 8994-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUS EDUARDO CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8994-09.2011VISTOS, ETC...Compulsando os autos, verifico 

que o executado foi citado por hora certa, fls. 40/41. Dessa forma, nos 

termos do art. 72 do CPC, nomeio-lhe curador especial, na pessoa da 

douta defensoria publica que oficia perante este juízo, e para que no 

prazo legal apresente a defesa que tiver e acompanhe o feito em seus 

ulteriores termos.Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos 

termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 32.466,28 (trinta e 

dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), fls. 

94.Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.Não havendo conta corrente ou 

aplicação em nome do executado, expeça-se o competente mandado de 

penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida.Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, 

também, o cônjuge do executado, se casado for.Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 

840 do novo CPC, os bens penhorados somente serão depositados em 

poder do executado, com a expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Restando 

infrutíferas as diligências acima determinadas, considerando que o feito 

tramita há mais de seis anos sem a localização de bens do devedor, com 

fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.Findo o prazo fixado acima, e não 

havendo manifestação, iniciar-se-á a correr o prazo de prescrição 

intercorrente, devendo os autos serem arquivados, até que o interessado 

se manifeste pelo prosseguimento do feito ou o executado requeira o 

reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 921 e §§ do 

NCPC).Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 174750 Nr: 10247-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 174750

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 178882 Nr: 14739-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, TIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 178882

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.
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Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183132 Nr: 4134-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14712/MT, PAULA GOMES ARAUJO - OAB:16654/MT, RICARDO 

S. SPINELLI - OAB:15204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 183132

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191760 Nr: 13388-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA 

NETO, EDVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13388-88.2013

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os devedores não possuem bens passíveis de penhora, o 

que, inclusive, já foi constatado às fls. 44/47.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 55.729,18 (cinquenta e cinco mil, 

setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), fls. 58.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, e 

considerando que o feito tramita há mais de quatro anos sem a localização 

de bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203525 Nr: 5789-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ LUCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 203525

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 209578 Nr: 10646-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - EPP, DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Processo nº 10646-56.2014

VISTOS, ETC...

 Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nos presentes autos, fls. 90/93, conforme requerido às fls. 

125, intimando-se pessoalmente o representante legal do exequente.

 Com relação ao débito remanescente, defiro o pedido de penhora e 

bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de 

R$ 764.560,30 (setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e 

sessenta reais e trinta centavos), fls. 125.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Proceda-se a busca e bloqueio de veículos registrados em nome dos 

devedores através do sistema RENAJUD, e em seguida, expeça-se o 

competente mandado de penhora, remoção e avaliação do referido bem. 

Em sendo o caso, cumpra-se o disposto no art. 845, § 2º do CPC.

 Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

 Quedando-se inertes ou havendo concordância, intime-se o exequente 

para que requeira a adjudicação, venda particular ou hasta publica em 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 214672 Nr: 14686-81.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO- ME, 

ROSELI APARECIDA LAVRATTI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT

 Processo nº 14686-81.2014

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 40.864,66 (quarenta mil, oitocentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), fls. 87.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 
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conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 214672 Nr: 14686-81.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO- ME, 

ROSELI APARECIDA LAVRATTI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT

 Processo código: 214672

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227668 Nr: 4237-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA JULIO - 

OAB:OAB/MT 19.489, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY SABRINA ZAVADZKI 

GRAF - OAB:14.816, RENATA LEITE DO NASCIMENTO BUTENAS - 

OAB:186199/SP, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153299/SP, 

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105/SP

 Processo código nº 227668

Vistos, etc...

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente do devedor 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 231558 Nr: 6565-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE SIQUERA - ESTELITAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 231558

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 248467 Nr: 17387-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVANIA FERREIRA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 17387-78.2015

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 39.644,57 (mil quinhentos e dezoito reais 

e oitenta e um centavos), fls. 63.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuges do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249751 Nr: 18131-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 Processo nº 18131-73.2015

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 13.818,09 (treze mil, oitocentos e dezoito 

reais e nove centavos) fls. 483.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 
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tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder da executada, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276546 Nr: 13999-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13999-36.2016

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 9.615,43 (nove mil seiscentos e quinze 

reais e quarenta e três centavos), fls. 69.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuges do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 12183 Nr: 1893-04.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCO AGROPECUÁRIA LTDA, ROMÁRIO 

COSTA MONTANHA, MICHELE PERFEITO REFATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:47664/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1893-04.2000

Vistos, etc.

Proceda-se a inserção do nome dos executados no rol de inadimplentes 

via SERASAJUD.

Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que os devedores não 

possuem bens passíveis de penhora.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 124.029,00 (cento e vinte e quatro mil e 

vinte e nove reais), fls. 221.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de dezessete anos sem a 

localização de bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do 

novo CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 37292 Nr: 8318-42.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZA BARROS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO PEREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOVANIA BEATRIZ ZERETZKI - 

OAB:MT-6.415-B

 Processo nº 429/2003

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 129.883,68 (cento e vinte e nove mil, 

oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), fls. 338.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 38738 Nr: 1834-74.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIDE JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Processo nº 1834-74.2004

Vistos, etc.

Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que a devedora não possui 

bens passíveis de penhora.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 
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CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 2.472,33 (dois mil quatrocentos e setenta 

e dois reais e trinta e três centavos), fls. 243.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, e 

considerando que o feito tramita há mais de treze anos sem a localização 

de bens da devedora, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 38738 Nr: 1834-74.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIDE JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Processo código: 1834-74.2004.811.0015

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 5595-45.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 77214

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79522 Nr: 7856-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO 

DE SILOS E SECADORES DE CEREAIS LTDA., CARLOS AURELIO DA 

SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7856-80.2006

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 72.057,16 (setenta e dois mil e cinquenta 

e sete reais e dezesseis centavos), fls. 160.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, e 

considerando que o feito tramita há mais de onze anos sem a localização 

de bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 80352 Nr: 8696-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO 

DE SILOS E SECADORES DE CEREAIS LTDA., CARLOS AURELIO DA 

SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 80352

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 80352 Nr: 8696-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO 

DE SILOS E SECADORES DE CEREAIS LTDA., CARLOS AURELIO DA 

SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 436-2006

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os devedores não possuem bens passíveis de penhora, eis 

que os únicos veículos registrados em nome da devedora Norte Silos 

possuem constrições judiciais.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 140.322,39 (cento e quarenta mil, 

trezentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), fls. 195.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

diante do certificado às fls. 84, e considerando que o feito tramita há mais 

de onze anos sem a localização de bens dos devedores, com fundamento 

no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo 

prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 
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arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 80745 Nr: 9072-76.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA OBJETIVA PLANEJAMENTO FLORESTAL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B

 Processo código nº 80745

Vistos, etc...

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente do devedor 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 83292 Nr: 751-18.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS BEZERRA DA SILVA, MARIA DA PENHA 

MENDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO INÁCIO DA SILVA, JOSE RAMIRO DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Processo nº 751-18.2007Vistos, etc.Conforme dispõe a Súmula 410 do 

STJ, “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição 

necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer”, razão pela qual não há que se falar na incidência 

da referida multa enquanto o devedor não for pessoalmente 

intimado.Proceda-se a busca do endereço do devedor e intime-o na forma 

como determinada às fls. 360.Defiro o pedido de penhora e bloqueio 

on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 

782.776,79 (setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e seis 

reais e setenta e nove centavos), fls. 397.Confirmado o bloqueio, transfira 

o numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, intimando-se o executado, art. 854, § 2º do novo 

CPC.Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.Recaindo a penhora 

em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do executado, se casado 

for.Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se 

encontra.Independentemente da segurança do juízo, intime-se o 

executado para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento 

da sentença.Proceda-se a inclusão do nome do devedor no rol de 

i n a d i m p l e n t e s  d o  S E R A S A ,  a r t .  7 8 2 ,  §  3 º  d o 

CPC.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85340 Nr: 2767-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Processo código nº 85340

Vistos, etc...

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente do devedor 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86492 Nr: 3899-37.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, CRISTIANO JOSÉ 

QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228

 Processo nº 3899-37.2007

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 5.477,67 (cinco mil quatrocentos e 

setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), fls. 296.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86492 Nr: 3899-37.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 504 de 605



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, CRISTIANO JOSÉ 

QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228

 Processo código nº 86492

Vistos, etc...

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente do devedor 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87220 Nr: 4627-78.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 87220

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87960 Nr: 5352-67.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADHEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 309/2007

VISTOS, ETC...

 Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que o devedor não possui 

veículos passíveis de penhora.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 63.053,30 (sessenta e três mil e 

cinquenta e três reais e trinta centavos), fls. 109.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de dez anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 88527 Nr: 6032-52.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CELEIRO DO MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE SORRISO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN FÁBIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Processo código: 88527

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 88527 Nr: 6032-52.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CELEIRO DO MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE SORRISO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN FÁBIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Processo nº 6032-52.2007

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 29.756,01 (vinte e nove mil, setecentos e 

cinquenta e seis reais e um centavo), fls. 157.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de dez anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 89616 Nr: 6971-32.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. I. COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:OAB/RS 66.980

 Processo nº 6971-32.2007

VISTOS, ETC...

 Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que o devedor não possui 
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bens passíveis de penhora, fls. 160/161.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 18.518,76 (dezoito mil, quinhentos e 

dezoito reais e setenta e seis centavos), fls. 166.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de dez anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 90843 Nr: 8215-93.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTAMIR GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8.773/ES, 

PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8215-93.2007

VISTOS, ETC...

 Considerando o certificado às fls. 22vº, 40, 59vº, 87, 128, defiro o pedido 

de arresto formulado às fls. 141/143.

 Defiro o pedido de arresto e penhora/bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 58.088,05 (cinquenta e oito 

mil e oitenta e oito reais e cinco centavos), fls. 67.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o exequente 

proceder a citação por edital do devedor, eis que este se encontra em 

local incerto e não sabido, bem como frustradas todas as tentativas de 

sua localização.

Cite-se o executado, por edital, este com o prazo de 20 dias, nos termos 

do despacho inicial.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio online, intime-se a exequente 

para que proceda a atualização do débito, bem como requeira o que 

entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção, e quedando-se 

inerte, intime-se pessoalmente o seu representante, consignando a mesma 

advertência.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 94273 Nr: 1327-74.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI 

- OAB:OAB/MT17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 78/2008

Vistos, etc.

Proceda-se à busca e bloqueio de bens do devedor através do sistema 

RENAJUD, e em seguida, expeça-se o competente mandado de penhora, 

remoção e avaliação do referido bem.

Em sendo o veículo objeto de alienação fiduciária, proceda-se ao seu 

desbloqueio e restituição ao devedor, art. 7º-A do Decreto Lei nº 911/69.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 11.378,22 (sete mil seiscentos e dois 

reais e trinta e cinco centavos), fls. 101.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de nove anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 94273 Nr: 1327-74.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI 

- OAB:OAB/MT17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 78/2008

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2539-33.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONIEDERSON MAFALDO FONTES 

EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2539-33.2008

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado e quedou-se inerte, 

fls. 95, com fundamento no art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e 

fixo honorários advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 33.497,12 (trinta e três mil quatrocentos 

e noventa e sete reais e doze centavos), fls. 122.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 
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o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96750 Nr: 3768-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURECI JOSE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Processo nº 243/2008

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 55.806,91 (cinquenta e cinco mil, 

oitocentos e seis reais e noventa e um centavos), fls. 83.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Proceda-se a busca e bloqueio de veículos registrados em nome do 

devedor através do sistema RENAJUD, e em seguida, expeça-se o 

competente mandado de penhora, remoção e avaliação do referido bem. 

Em sendo o caso, cumpra-se o disposto no art. 845, § 2º do CPC.

 Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

 Quedando-se inertes ou havendo concordância, intime-se o exequente 

para que requeira a adjudicação, venda particular ou hasta publica em 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102813 Nr: 9817-85.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE ALMEIDA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 102813

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109727 Nr: 2047-07.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE SALETE HELLETROM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, CENTRO SUL DE 

COBRANÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIÇAR IBRAHIM - 

OAB:OAB/RS 19630, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da Autora, apenas para 

determinar a restituição dos valores pagos por ela referente à fatura com 

vencimento em 27/08/2008, cobrada no valor de R$ 59,44, de forma 

simples, com correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo 

desembolso (05/09/2008), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da 

citação.Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, 

condeno-as ao pagamento das custas processuais pro-rata e em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo 

50% de responsabilidade da Autora e 50% de responsabilidade das Rés, 

art. 86 do NCPC, ficando a cobrança, com relação à Autora, condicionada 

ao disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, ante a assistência 

judiciária gratuita concedida às fls. 35.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.C.Sinop, 15 de dezembro de 2017.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 115282 Nr: 7978-88.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMADE MADEIRAS LTDA., SANDRA MARIA 

ELICKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 342/2009

Vistos etc...

 A teor do disposto no art. 835 do CPC, defiro pedido de tentativa de 

bloqueio on-line no valor de R$ 13.077,07 (treze mil e setenta e sete reais 

e sete centavos), fls. 12.

 Confirmado o bloqueio, nos termos do art. 848, I do CPC, determino a 

intimação do exequente para que requeira a substituição da penhora pelo 

bloqueio on-line, devendo o numerário penhorado ser transferido para a 

Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o 

executado devidamente intimado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito, se 

manifestando sobre as certidões de fls. 148 e 160, informando de forma 

clara e objetiva a localização do imóvel penhorado no prazo de cinco dias, 

a fim de possibilitar a sua avaliação.

 Com a informação, expeça-se a competente Carta Precatória com o fim de 

avaliar e expropriar o referido bem.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119139 Nr: 11427-54.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 
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BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES IIYAMA 

- OAB:11875/MT

 Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, que expressa à obrigação de pagar 

importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova 

escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes Embargos, e, consequentemente, PROCEDENTE a Ação 

Monitória, para condenar o Ré/Embargante ao pagamento de R$ 12.208,00 

(doze mil duzentos e oito reais), devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir da emissão de cada cártula, (Cheques de números 

000854, 000855, 000852, 000853 emitidas em 02/02/08; Cheques de 

números 000896, 000897, 000898 e 000899 emitidas em 13/12/2007 – fls. 

21/24), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira apresentação 

de cada cártula à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação (1ª apresentação do Cheque de nº 000854 em 02/05/08; 1ª 

apresentação do Cheque de nº 000855 em 02/06/08; 1ª apresentação do 

Cheque de nº 000852 em 03/03/08; 1ª apresentação do Cheque de nº 

000853 em 02/04/08; 1ª apresentação do Cheque de nº 000896 em 

13/02/08; 1ª apresentação do Cheque de nº 000897 em 13/03/08; 1ª 

apresentação do Cheque de nº 000898 em 14/04/08; 1ª apresentação do 

Cheque de nº 000899 em 13/05/08), nos termos do REsp nº 1.556.834 – 

SP – Representativo de Controvérsia, e ainda, nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. 

Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 15 de dezembro de 2017.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119427 Nr: 11727-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG, FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - OAB:147850 

OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 576/2009

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os devedores não possuem bens passíveis de penhora, o 

que, inclusive, já foi constatado às fls. 132/133.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 3.919,99 (três mil novecentos e 

dezenove reais e noventa e nove centavos), fls. 98.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de oito anos sem a localização de 

bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo 

a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120545 Nr: 12847-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIR BERTOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO JARA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 645/2009

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 167.360,63 (cento e sessenta e sete mil, 

trezentos e sessenta reais e sessenta e três centavos), fls. 127.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

intime-se o exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem 

como para que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo 

de 5 dias, sob pena de o processo permanecer no estado em que se 

encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130555 Nr: 9771-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCAMPISTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINO FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 130555

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157082 Nr: 4180-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVIO DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GUIMARÃES 

MARQUES RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:12993-MT, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:13894/MT

 Processo código: 157082

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161422 Nr: 8994-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUS EDUARDO CHAPLA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 161422

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 178882 Nr: 14739-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, TIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14739-33.2012

Vistos, etc...

 Considerando o nítido excesso de execução às fls. 95, eis que a 

exequente fez incidir multa de 10% sobre o débito exequendo, revejo de 

ofício os referidos cálculos.

 No mais, defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 20.110,21 (vinte mil, cento e 

dez reais e vinte e um centavos).

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da Executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

Executada, se casada for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder da Executada, com a expressa anuência da 

Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183132 Nr: 4134-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14712/MT, PAULA GOMES ARAUJO - OAB:16654/MT, RICARDO 

S. SPINELLI - OAB:15204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4134-91.2013

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 95/98, para que se realiza a penhora e bloqueio 

on-line na conta indicada ao item 6, nos termos do provimento CGJ nº 

004/2007, no valor de R$ 23.970,80 (vinte e três mil, novecentos e setenta 

reais e oitenta centavos), 98.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Havendo bens móveis ou imóveis nesta Comarca, expeça-se o 

competente mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para garantia da dívida, caso contrário, expeça-se Carta 

Precatória, com a mesma finalidade, para a cidade de Alta Floresta-MT, 

nos termos do art. 845, § 2º do CPC.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de um ano, 

nos termos do art. 921, § 1º do CPC.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188874 Nr: 10177-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 188874

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191760 Nr: 13388-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA 

NETO, EDVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 13388-88.2013.811.0015

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 209407 Nr: 10508-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDI MARA RONCONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 209407

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 209578 Nr: 10646-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - EPP, DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Processo código: 209578

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227156 Nr: 3949-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHIMITT & MELLO NETO LTDA - ME, 

CRISTIANE SOUZA DA COSTA SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 227156

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227156 Nr: 3949-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHIMITT & MELLO NETO LTDA - ME, 

CRISTIANE SOUZA DA COSTA SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3949-82.2015

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 527.773,84 (quinhentos e vinte e sete mil, 

setecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), fls. 98.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 230674 Nr: 6025-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANDRÉ SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MORAIS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo código: 230674

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 230674 Nr: 6025-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANDRÉ SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MORAIS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 6025-79.2015

VISTOS, ETC...

 Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que o devedor não possui 

veículos passíveis de penhora.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 1.445,23 (mil quatrocentos e quarenta e 

cinco reais e vinte e três centavos), fls. 09.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, e 

considerando que o feito tramita há mais de dois anos sem a localização 

de bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 
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feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 231558 Nr: 6565-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE SIQUERA - ESTELITAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 231558

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 248467 Nr: 17387-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVANIA FERREIRA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº: 248467

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249751 Nr: 18131-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 Processo código nº 249751

Vistos, etc...

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente do devedor 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 254782 Nr: 656-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUFORTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME, 

LAURA APARECIDA KASTNER PEREIRA, JOSE CLEMENTE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:OAB/RS 66.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 254782

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 261024 Nr: 4299-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES GOMES DE ANDRADE - ESPÓLIO, 

ISABEL MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Processo código: 261024

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269246 Nr: 9309-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA 

COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI 

JUNIOR, ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BOVO - OAB:136468

 Processo código: 269246

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272896 Nr: 11586-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Processo nº 11586-50.2016

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 147.057,50 (cento e quarenta e sete mil, 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), fls. 59.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda-se a busca e bloqueio de veículos registrados em nome do 

devedor através do sistema RENAJUD, e em seguida, expeça-se o 

competente mandado de penhora, remoção e avaliação do referido bem. 

Em sendo o caso, cumpra-se o disposto no art. 845, § 2º do CPC.

 Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

 Quedando-se inertes ou havendo concordância, intime-se o exequente 

para que requeira a adjudicação, venda particular ou hasta publica em 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 12340-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGIER MADEIRAS LTDA, CESLAU ERVINO 

MEGIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MS 15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, 

SIMONE DOS SANTOS GARCIA DA COSTA - OAB:326.996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 273907

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 274329 Nr: 12644-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZALEVSKI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12644-88.2016

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que a devedora não possui bens passíveis de penhora.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 9.588,43 (nove mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e três centavos), fls. 192.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, diante 

do certificado às fls. 188, e considerando que o feito tramita há mais de 

um ano sem a localização de bens da devedora, com fundamento no art. 

921, III do novo CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de 

um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 274329 Nr: 12644-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZALEVSKI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 274329

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276546 Nr: 13999-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROC. Nº 276546

 VISTOS, ETC...

 Conforme informação do sistema BACENJUD, “o CPF/CNPJ do executado 

não foi encaminhado às instituições financeiras por inexistência de 

relacionamentos”, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 302486 Nr: 9909-48.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353, CASSIANO LUIZ IURK - OAB:27583, LUIS DANIEL 

ALENCAR - OAB:OAB/PR 31.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Processo nº 9909-48.2017

Vistos, etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação.

 Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 305952 Nr: 12204-58.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DA COLINA 

PROD. AGROP. LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATTISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI para que no 

prazo de 30 dias, dê prosseguimento ao feito, efetuando o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

citação no bairro: Setor Comercial, mediante guia emitida através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 309046 Nr: 14038-96.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DINIZ DA COSTA - 

OAB:oab/rs 63.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GABRIEL DINIZ DA COSTA para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, sendo 

01 no Setor Comercial; 01 no Setor Residencial Norte e 01 no São 

Cristovão, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013370-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VEDANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

1- Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- 

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em 

caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, 

caput, do CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida 

no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, 

conforme dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o 

Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do 

art. 830, do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013548-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMITAN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013548-57.2017.8.11.0015 Verifico que a guia de 

recolhimento das custas judiciais, juntada no ID 11120799 foi emitida de 

forma equivocada, uma vez que faz referência a outro processo. A guia 

deve ser emitida vinculada ao processo distribuído, com a indicação do 

número único. Assim, considerando que o processo judicial eletrônico não 

reconhece como quitadas as custas iniciais quando não vinculada aos 

autos, impossibilitando o regular andamento do feito, já que consta como 

pendência de custas e taxas judiciais, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao devido recolhimento das 

custas e taxas judiciais vinculadas ao presente feito, nos termos do artigo 

2º do Provimento nº 22/2016-CGJ/MT, sob pena de indeferimento da 

exordial (parágrafo único do art. 4º do referido Provimento). Ressalto que, 

em relação à guia recolhida de forma equivocada, compete à parte 

interessada solicitar a restituição de valores, por intermédio de 

requerimento direcionado ao Juiz Direito do Foro, nos termos da Instrução 

Normativa nº 02/2011 – Versão 02, disponível no site do TJ/MT (emissão 

de guias online – manual de procedimento do foro judicial – pedido de 

restituição de valores). Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013308-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BORDIGNON DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013308-68.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001603-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCHEZI NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR & QUINELATO LTDA - ME (RÉU)
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Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (Quarenta e dois 

reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Intimação do Executado para pagamento do 

débito, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). §1º Ao valor da diligência será acrescida 

a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$126,00 referente 

RESSARCIMENTO de diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, 

conforme requerido na certidão (ID 9673125), devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 de dezembro de 2017 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013370-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VEDANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 de dezembro de 2017 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177021 Nr: 12786-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDILAR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ARAÚJO FURTADO - 

OAB:OAB/PA 2658, LAIS OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/PA 19.570, 

PANYSA SASHA MONTEIRO MARINHO - OAB:OAB/PA 17.604, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 253/254. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

12786-34.2012.811.0015 – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO, 

em fase de cumprimento de sentença, movida por RUDILAR BEDIN em face 

de MOACIR DEBASTIANI.

Custas pelo executado, uma vez que foi condenado pela sentença de fls. 

64/65.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, proceda-se à liberação do 

bem ofertado em caução às fls. 40.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123652 Nr: 2864-37.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS LAIER NOGUEIRA, REI COMÉRCIO D PEÇAS, 

ACESSÓRIOS E BOMBAS INJETORAS P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - OAB:7230, 

FABIANO GODA - OAB:7188/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo os 

exequentes para em quinze dias manifestarem sobre impugnação de fls. 

169 a 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163243 Nr: 11122-02.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILA MARIA ENZEWEILER, CIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072-B/MT

 INTIMAÇÃO do BANCO DO BRASIL S/A para em quinze dias manifestar 

sobre petição de fls. 529 a 530.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170051 Nr: 5072-23.2012.811.0015
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCINDO TOMELIN, FILOMENA TOMELIN, ADEMIR 

TOMELIN, ADRIANA ZUBLER TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movido por COMERCINDO 

TOMELIN, FILOMENA TOMELIN, ADEMIR TOMELIN, ADRIANA ZUBLER 

TOMELIN em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MATO GROSSO.

Às fls. 106/112 do processo nº 159166 (Execução de Título Extrajudicial) 

as partes informaram que pactuaram um acordo, pugnando pela extinção 

deste feito.

DECIDO.

Ante a manifestação de fls. 104, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, 

homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos embargantes, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225069 Nr: 2783-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR TESTA, JANDIR TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA CORREA POTT, SANDRA 

APARECIDA CORREA, ROMILDO ALENCAR POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO os 

requeridos para em cinco dias manifestarem sobre petição de fl. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225999 Nr: 3362-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMAIRA RIBEIRO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 40/41, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 3362-60.2015.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por TRANSTERRA 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de JUMAIRA RIBEIRO 

TAQUES, até a data aprazada para o pagamento da última parcela 

informada no acordo (16/09/2019).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89733 Nr: 7088-23.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:47664/RS, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em dez dias dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção e arquivamento, juntando comprovante de distribuição da 

carta precatória expedida em 02/08/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159166 Nr: 6449-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCINDO TOMELIN, FILOMENA TOMELIN, 

ADEMIR TOMELIN, TARCÍSIO EDEVALDO TOMELIN, ADRIANA ZUBLER 

TOMELIN, CLAUDINEIA BRIGO TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 106/112, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 6449-63.2011.811.0015 – Ação de 

Execução por de Título Extrajudicial, movida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI 

CELEIRO DO MT em face COMERCINDO TOMELIN, FILOMENA TOMELIN, 

ADEMIR TOMELIN, ADRIANA ZUBLER TOMELIN, TARCISIO EDEVALDO 

TOMELIN e CLAUDINEIA BRIGO TOMELIN, até a data aprazada para o 

pagamento da última parcela informado no acordo (30/10/2022).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163495 Nr: 11405-25.2011.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE SANTANA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:OAB 22147/o, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206.339/SP, KENJI OKAJIMA - OAB:OAB/SP264.973

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

parte AUTORA para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 139 a 

152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 178499 Nr: 14348-78.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSON PRADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINNYE KARLA DE LIMA BRUSTOLON, 

ADILSON GASPAR BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:219719/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 205 a 209 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA para manifestar em cinco dias 
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sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179198 Nr: 15078-89.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 61.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 15078-89.2012.811.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA, movida por 

BANCO ITAUCARD S/A em face de ADRIANO PEREIRA DA CRUZ.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265472 Nr: 6762-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BRANDAO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO em face de DOUGLAS BRANDÃO ESTRELA.

Às fls. 40/44 foi entabulado acordo entre as partes, entretanto, observo 

que o mesmo não foi homologado.

Apesar disso, às fls. 48, o executado pugnou pela extinção do feito pelo 

adimplemento da obrigação.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, proceda-se a baixa da restrição de fls. 38. 

Após, pagas as custas pela executada, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278503 Nr: 15120-02.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATE LIANE MEIRIELY DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 67.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 15120-02.2016.811.0015 – BUSCA E APREENSÃO, movida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de KATE LIANE 

MEIRIELY DE PAULA.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 307828 Nr: 13377-20.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FURLAN - 

OAB:39.143-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ ROSSI - 

OAB:31.729-PR

 1. Designo audiência para o dia 10/04/2018, às 15h30min, para oitiva da 

testemunha Marcos Valério Barros Garcia.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273834 Nr: 12291-48.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE VALERIO DE OLIVEIRA SALOMÃO, LOTEADORA 

ASSAÍ S/S LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA., DIRCE 

VALERIO DE OLIVEIRA SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O, CARLOS RAFAEL MENEGAZO - OAB:48.017/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O, CARLOS RAFAEL MENEGAZO - OAB:48.017/PR

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 151/152. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 12291-48.2016.811.0015 – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA 

movida por DIRCE VALERIO DE OLIVEIRA SALOMÃO em face de 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

Sem custas, na forma do art. 90, §3º, do Novo Código Processual Civil.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218227 Nr: 17131-72.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a petição fls. 56, diga o requerente se desiste do recurso de 

apelção fls. 34, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166635 Nr: 1450-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE SOUZA COSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, FLAVIANO BELLINATI 

GARCIA PEREZ - OAB:24102-B/PR

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 60.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118649 Nr: 10967-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINDO LELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se PESSOALMENTE a parte devedora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, atualizado às fls. 90/91, sob pena de 

prosseguimento da execução com a penhora de bens.

Não satisfeita a obrigação, intime-se a exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 268866 Nr: 8978-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO RIO VERDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se carta de citação para o endereço indicado às fls. 120, a fim de 

citar o executado, nos termos da decisão de fls. 60/63.

Ademais, defiro o pedido de fls. 119/121, determinando o 

desentranhamento do warrent de fls. 44/45, entregando-o aos 

representantes do exequente, constituídos às fls. 13, mediante certidão e 

substituição por cópia.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 307121 Nr: 12995-27.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DAVID PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Designo audiência para o a 10/04/2018, às 14h00min, para oitiva da 

testemunha Almiro Machado da Silva.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a cópia da contestação e 

informando a data da audiência.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174995 Nr: 10537-13.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO MORAES CAMPOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULVILAR ARTEFATOS LTDA. EPP, 

FERNANDO CARLOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerimento de fls. 82, uma vez que se trata de processo 

inserido nas metas do CNJ.

Assim, compulsando os autos, verifico que as correspondências de fls. 

72vº e 73vº, retornaram com a informação “não procurado”.

Desta forma, nos termos do art. 249 do CPC, expeça-se mandado de 

citação, para o endereço constante nas cartas de citação de fls. 72/73.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167688 Nr: 2579-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RACHID IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DOS SANTOS MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, defiro o pedido de fls. 59 e determino 

a busca de endereço de APARECIDA DOS SANTOS MATIAS, CPF nº 

009.084.381-92, através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 16.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 304315 Nr: 11070-93.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BELTRÃO GOMES DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALBERTO DE BARROS GUIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Designo audiência para o di10/04/2018, às 14h30min, para oitiva das 

testemunhas José Maria de Souza e Gervásio J. da Silva.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 
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importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96676 Nr: 3695-56.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 168/170.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

planilha com o cálculo do valor atualizado do débito, observando os 

valores estipulados no acórdão de fls. 137/141.

Após, com a planilha atualizada, intime-se a executada para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos pedidos de fls. 169/170.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 296561 Nr: 6311-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE DO ARIPUANÃ AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FIORINDO COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - 

OAB:22.350-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:213.120-SP

 Mantenho a audiência designada às fls. 63.

Providenciem-se as intimações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 238092 Nr: 10830-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIDO TISCHLER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO, NILTON CESAR DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, WILSON PEREIRA MARINHO - OAB:/MG 84.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:MT/6298-A, LUIZ CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:

 Mantenho a audiência designada às fls. 59/60.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando cópia da contestação.

Providenciem-se as intimações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248562 Nr: 17436-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANCHONETE E RESTAURANTE TARUMÃ, 

DAVID POSPIECHA, ROMANA LIVRADA ROMEIRA MOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Defiro o pedido de fls. 75. Cite-se, por edital, a requerida ROMANA 

LIVRADA ROMEIRO MOLAS, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da 

decisão de fls. 20/21.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Por fim, indefiro o pedido de fls. 76, uma vez que o veículo indicado 

encontra-se alienado fiduciariamente, conforme extrato de fls. 76vº/77, de 

forma que não é possível a realização da penhora, uma vez que o 

executado é mero possuidor do bem, que não integra o seu patrimônio.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 298240 Nr: 7325-08.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY CHIARELLO, DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) À vista do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de custas\despesas 

processuais e deixo de condená-la em honorários sucumbenciais, haja 

vista a ausência de instauração de contraditório. Decorrido o prazo 

recursal, pagas as custas, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se.Sinop/MT, 

15/12/2017GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98306 Nr: 5300-37.2008.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DOMINGOS BERNARDI PARRA, DORIS 

MICHIELON PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante do documento de fls. 173, carta de intimação de fls. 166, decisão 

de fls. 159/162, e as manifestações de fls. 134, 67/68, 74, 88/89, denoto 

que a citação por edital de fls. 56/57 supre os requisitos legais.

Em consequência, convalido a citação editalícia dos requeridos André 

Domingos Bernardi Parra e Doris Michielon Parra, de fls. 56/57. Voltem-me 

os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011082-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011082-90.2017.8.11.0015 Cuida-se de embargos à 

execução propostos por PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP em face 

de BANCO RODOBENS S/A, alegando a inexigibilidade do crédito 

executado, ante a ausência de título líquido e certo. Ademais, requer a 

revisão dos contratos exequendos, alegando que o débito já foi quitado e 
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pago a maior o valor de R$7.695,05 (sete mil, seiscentos e noventa e 

cinco reais e cinco centavos), havendo, portanto, excesso da execução e 

insuficiência de cálculo na inicial. Assim, pugna pela concessão do efeito 

suspensivo. No Id 10590250, foi indeferida a justiça gratuita. A 

embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, no qual foi 

concedida a tutela antecipada (Ids 10919805/11029345). DECIDO: Se 

tempestivos os embargos à execução, o que deverá ser certificado pela 

Gestora, RECEBO-OS para discussão. O artigo 919 do CPC prescreve que 

os embargos dos executados somente terão efeito suspensivo em casos 

excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo §1º do 

aludido dispositivo legal, a saber: a) relevância da fundamentação; b) risco 

manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) desde que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. No 

caso dos autos, não há que se falar em suspensão do processo 

executivo, uma vez que os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, 

não se apresentam preenchidos, pois, conforme se verifica nos autos da 

execução nº 1003240-59.2017.811.0015, o juízo não se encontra seguro, 

bem como, nos Embargos, não foi oferecida caução. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

RECURSO PROVIDO. Como é cediço, em regra, os embargos à execução 

não possui efeito suspensivo; contudo, para que este seja concedido, 

além dos demais requisitos dispostos no § 1º do artigo 739-A do CPC, é 

necessária a existência de caução, penhora, ou depósito suficientes para 

garantir o juízo”. (AI 150029/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 

13/02/2015). Salienta-se que alegação da embargante de que a execução 

está garantida pelos veículos financiados nos contratos exequendos, não 

prevalece, tendo em vista que a propriedade depende da quitação integral 

do preço e, no caso, faz-se necessária a dilação probatória a fim de 

apurar a quitação da obrigação. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO 

FIDUCIÁRIAMENTE. A indicação, pelo executado, de veículo alienado 

fiduciariamente, cuja aquisição da propriedade resolúvel e plena depende 

da quitação do preço, que foi pago em parte até o momento, não justifica a 

suspensão da execução.” (Agravo de Instrumento Nº 70063429914, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/08/2015) Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do artigo 919, 

caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto no 

artigo 919, §1º, do CPC, ante a ausência de garantia, na execução, por 

penhora e, nos presentes embargos, por caução. Intime-se o embargado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do 

artigo 920 do CPC/2015. Certifique a Gestora Judicial se os embargos são 

tempestivos, bem como a não concessão do efeito suspensivo nos autos 

da execução. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1011443-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DANIELI OAB - RS23796 (ADVOGADO)

ALTEMIR ANTONIO SANCIGOLO OAB - RS34189 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ MERGEM PEREIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1011443-10.2017.8.11.0015 Cumpra-se a 

decisão proferida pelo Juízo Deprecante, procedendo a restituição do 

veículo ao requerido. Após, devolva-se a carta precatória com as baixas 

necessárias. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36024 Nr: 6785-48.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKVTDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDUARDO ANTUNES SEGATO, para devolução 

dos autos nº 6785-48.2003.811.0015, Protocolo 36024, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013564-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARIA DA ROCHA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013564-11.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CLARICE MARIA DA ROCHA, CONSTRUTORA ROCHA EIRELI 

Vistos etc. I – Diante da RESOLUÇÃO nº 11/2017/TP que altera a 

COMPETÊNCIA das VARAS CÍVEIS e CRIMINAIS das COMARCAS de 

Cuiabá, Rondonópolis, SINOP, Várzea Grande, referente ao 

PROCESSAMENTO das CARTAS PRECATÓRIAS, com EXCEÇÃO as 

VARAS de FAMÍLIA e JUIZADO ESPECIAL, DETERMINO a REMESSA e 

REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para as VARAS CÍVEIS desta 

COMARCA, nos termos dos artigos 1º e 2º daquela RESOLUÇÃO; II – 

CUMPRA-SE. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010812-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS BREMIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 11169172, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1010812-66.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA KARLA CARRER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 15 de dezembro de 2017 O presente 
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expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 11167667, no prazo legal. 

Processo: 1007776-16.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ARIANA KARLA CARRER Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 

6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013147-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENEIDE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

PEDRO RODRIGUES DA COSTA (RÉU)

MAURO SERGIO GARCIA (RÉU)

FLAVIO NORBERTO LANGE (RÉU)

FRANCISCO DA SILVA ALENCAR (RÉU)

FLAVIO AMERICO VIEIRA (RÉU)

BRUNO JIVAGO BUDNY (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013147-58.2017.8.11.0015 AUTOR: 

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: MAURO SERGIO 

GARCIA, BRUNO JIVAGO BUDNY, FLAVIO NORBERTO LANGE, FLAVIO 

AMERICO VIEIRA, FRANCISCO DA SILVA ALENCAR, PEDRO RODRIGUES 

DA COSTA, ZENEIDE PEREIRA DA SILVA Vistos etc. I – Trata-se de AÇÃO 

DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de MAURO SÉRGIO GARCIA E OUTROS; II – Conforme preceitua 

o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUEM-SE os REQUERIDOS, 

para oferecerem MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO, que poderá ser instruída 

com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias; III – 

Ainda, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o 

MUNICÍPIO DE SINOP, na pessoa do Procurador Jurídico, o qual poderá 

“abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde 

que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 

representante legal ou dirigente”; IV- Após, CONCLUSO para 

DELIBERAÇÃO acerca do RECEBIMENTO da INICIAL, nos termos do art. 17, 

§§ 8º e 9º, do citado diploma legal. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013273-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO (RÉU)

FABRICIA RADAEL (RÉU)

JOSEMAR NUNES (RÉU)

MELISSA RIBEIRO GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013273-11.2017.8.11.0015 AUTOR: 

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: FERNANDO DE 

OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO, JOSEMAR NUNES, MELISSA RIBEIRO 

GOMES, FABRICIA RADAEL Vistos etc. I – Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNÇÃO E OUTROS; II – 

Conforme preceitua o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUEM-SE 

os REQUERIDOS, para oferecerem MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 

15 (quinze) dias; III – Ainda, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 

8.429/92, NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE SINOP, na pessoa do Procurador 

Jurídico, o qual poderá “abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar 

ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a 

juízo do respectivo representante legal ou dirigente”; IV- Após, 

CONCLUSO para DELIBERAÇÃO acerca do RECEBIMENTO da INICIAL, nos 

termos do art. 17, §§ 8º e 9º, do citado diploma legal. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013340-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE DE LIMA (RÉU)

VANESSA MACIEL DO VALE (RÉU)

SARAH GARCIA SORRILLA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013340-73.2017.8.11.0015 AUTOR: 

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: JONAS HENRIQUE DE 

LIMA, SARAH GARCIA SORRILLA, VANESSA MACIEL DO VALE Vistos 

etc. I – Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JONAS HENRIQUE DE LIMA E 

OUTROS; II – Conforme preceitua o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, 

NOTIFIQUEM-SE os REQUERIDOS, para oferecerem MANIFESTAÇÃO POR 

ESCRITO, que poderá ser instruída com documentos e justificações, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias; III – Ainda, nos termos do artigo 17, § 

3º da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE SINOP, na pessoa do 

Procurador Jurídico, o qual poderá “abster-se de contestar o pedido, ou 

poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse 

público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”; IV- Após, 

CONCLUSO para DELIBERAÇÃO acerca do RECEBIMENTO da INICIAL, nos 

termos do art. 17, §§ 8º e 9º, do citado diploma legal. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013575-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DE SOUZA SANTOS (RÉU)

MARCILENE DOROTI PACHECO (RÉU)

GILSON DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013575-40.2017.8.11.0015 AUTOR: 

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: GILSON DE OLIVEIRA, 

ELISANGELA DE SOUZA SANTOS, MARCILENE DOROTI PACHECO Vistos 

etc. I – Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GILSON DE OLIVEIRA E 

OUTROS; II – Conforme preceitua o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, 

NOTIFIQUEM-SE os REQUERIDOS, para oferecerem MANIFESTAÇÃO POR 

ESCRITO, que poderá ser instruída com documentos e justificações, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias; III – Ainda, nos termos do artigo 17, § 

3º da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE SINOP, na pessoa do 

Procurador Jurídico, o qual poderá “abster-se de contestar o pedido, ou 

poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse 

público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”; IV- Após, 

CONCLUSO para DELIBERAÇÃO acerca do RECEBIMENTO da INICIAL, nos 

termos do art. 17, §§ 8º e 9º, do citado diploma legal. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013579-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA (RÉU)

EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

LEOZENIR SEVERO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013579-77.2017.8.11.0015 AUTOR: 

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: LEOZENIR SEVERO 

DA SILVA, EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, MARIA LUCIA 

FIRMO DA COSTA Vistos etc. I – Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de LEOZENIR SEVERO DA SILVA E OUTROS; II – Conforme 

preceitua o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUEM-SE os 

REQUERIDOS, para oferecerem MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 

15 (quinze) dias; III – Ainda, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 

8.429/92, NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE SINOP, na pessoa do Procurador 

Jurídico, o qual poderá “abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar 

ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a 

juízo do respectivo representante legal ou dirigente”; IV- Após, 

CONCLUSO para DELIBERAÇÃO acerca do RECEBIMENTO da INICIAL, nos 

termos do art. 17, §§ 8º e 9º, do citado diploma legal. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271592 Nr: 10817-42.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONCIO RANECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAIS COSTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo vossa senhoria acerca da decisão de fl., abaixo 

transcrita: I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;II – 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271592 Nr: 10817-42.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONCIO RANECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAIS COSTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282

 Vistos etc.

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013608-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013608-30.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: VANDIR TORMES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por VANDIR TORMES, representado por seu irmão 

CLAUDIR TORMES, por intermédio do seu advogado, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado. Aduz a 

inicial que a parte Autora “sofreu um acidente de trânsito, na data de 

05/12/2017, por volta das 10:25 minutos, no KM 1.040 da Rodovia BR 163, 

no município de Matupá-MT (Doc. 02), vindo a sofrer graves lesões, tendo 

sido encaminhado, inconsciente, ao Hospital Municipal de Matupá-MT, que 

prestou os primeiros socorros”. (sic) Menciona que a atual situação clínica 

da parte autora, necessita com URGÊNCIA da “INTERNAÇÃO EM UNIDADE 

DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI”. Postula pela concessão da tutela 

antecipada para compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte 

Requerente o tratamento médico imprescindível para a manutenção da sua 

saúde, qual seja, “INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO 

INTENSIVO - UTI”, além de outros tratamentos médico necessários. 

CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do ATESTADO MÉDICO acostado ao Id. 

11139278-pág. 01. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 
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destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, que providenciem à parte Requerente a 

“INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI”, UNIDADE 

do SUS. Caso não haja prestador na rede do SUS, que seja 

DISPONIBILIZADO na REDE PARTICULAR, às suas expensas, conforme 

ATESTADO MÉDICO acostado ao Id. 11139278-pág. 01, devendo, para 

tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITE-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do ATESTADO MÉDICO acostado 

ao Id. 11139278-pág. 01. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

DEFIRO a EMENDA da INICIAL e por conseguinte revogo a decisão do Id 

8253933. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013658-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013658-56.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER, por meio do seu 

advogado, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial 

que a parte Autora “encontra-se na 13ª semana de gestação, porém, após 

a realização de exames de rotina, foi constatado que a mesma é portadora 

de “SÍNDROME DE ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF). Diante da situação, foi 

prescrito o uso de “VERSA (ENOXAPARINA 40MG), na forma de uma 

injeção diária, durante a gestação, perdurando até 45 dias após o parto, 

conforme declaração anexa, emitida pela DOUTORA WANIUSKA B. 

KUVIATZ”. (sic) Diante da situação clínica da parte autora, necessita, com 

URGÊNCIA, do medicamento “ENOXAPARINA 40MG – VERSA, para uso 

durante todo o período gestacional, mais 45 dias após o parto” . Postula 

pela concessão da tutela antecipada para compelir os Requeridos a 

disponibilizarem à parte Requerente o tratamento médico imprescindível 

para a manutenção da sua saúde, dentre o qual, o medicamento 

“ENOXAPARINA 40MG – VERSA, para uso durante todo o período 

gestacional, mais 45 dias após o parto”. CARREOU DOCUMENTOS. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 11160409. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 
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DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem os medicamentos adequados à parte Requerente, quais 

sejam, “ENOXAPARINA 40MG – VERSA, para uso durante todo o período 

gestacional, mais 45 dias após o parto”, conforme Laudo Médico 

constante no Id. 11160409, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo 

NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que 

quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO 

ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do Laudo Médico acostado ao Id. 

11160409. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013659-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013659-41.2017.8.11.0015 AUTOR: 

FATIMA BARROS DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por FÁTIMA BARROS DA SILVA, por meio de seu 

advogado, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial 

que a parte Autora “sofreu acidente de motocicleta, na data de 

27/04/2017, na época passou por algumas cirurgias, porém hoje 

apresenta pseudoartrose da perna esquerda e está com as funções 

limitas e acamada até os dias atuais”. (sic) Postula pela concessão da 

tutela antecipada para compelir os Requeridos a determinarem, 

imediatamente, a “CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NA PERNA”. 

CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 11160726. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 
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Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem a “CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NA PERNA”. à 

parte Requerente, conforme Laudo Médico constante no Id. 11160726, 

devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 

DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o 

DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, 

CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO 

pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO 

a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico acostado ao Id. 11160726. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013424-74.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DAMARIS BENTO ORTENCIO DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por DAMARIS BENTO ORTÊNCIO DE 

OLIVEIRA, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO. Aduz que a 

Requerente “prestou Concurso Público de Provas e Títulos para 

Provimento do Cargo de Docente da Educação Superior do Curso de 

Ciências Econômicas realizado pela UNEMAT”. Referido concurso “foi 

homologado em 20/12/2013, e através do Edital Complementar nº 26, de 

15/12/2015, teve o prazo de validade de dois anos prorrogado por igual 

período, a partir de 23/12/2015, de modo que o término do prazo de 

validade do concurso público se dará somente em 23/12/2017”. Contudo, a 

vaga pela qual a requerente concorreu e foi classificada em 3º (terceiro) 

lugar, é para o Polo Campus Universitário de Sinop/MT, e “em que pese 

constar apenas 01 (uma) vaga no edital para o cargo pleiteado pela 

requerente, no ano de 2014 houve a nomeação dos dois primeiros 

colocados”. Ocorre que, “mesmo havendo vacância de cargo e a 

necessidade de seu preenchimento evidenciada por sua ocupação por 

professor (docente) temporário/contratado, não houve pelo requerido a 

devida nomeação da candidata”. Por fim, REQUER, como Tutela de 

Urgência “que seja determinado ao requerido que dê posse imediata à 

requerente, no cargo de professor da educação superior – na área de 

econômica aplicada, na Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT) 

– Campus Sinop”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS 

entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da 

Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, 

GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou 

antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 

311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA 

CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a 

TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do Novo Código, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO 

da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA 

ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo 

de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA 

CAUTELAR MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE pretende “que 

seja determinado ao requerido que dê posse imediata à requerente, no 

cargo de professor da educação superior – na área de econômica 

aplicada, na Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT) – Campus 

Sinop”. Desta forma, a nomeação dos candidatos de cadastro reserva 

leva em consideração a comprovação de necessidade de vaga para o 

cargo, ou seja, a Administração Pública nomeará mais candidatos se 

conveniente, assim, só surge o direito para o candidato do cadastro de 

reserva quando ficar comprovado à existência ou o surgimento posterior 

de vagas enquanto vigente o concurso, fora isto, apenas se nota mera 

expectativa de direito. Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. 

CONCURSO DE PROFESSOR. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS 

OFERTADAS NO EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE VAGA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

VACÂNCIA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO-CARACTERIZAÇÃO DAS 

SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A CONVOLAÇÃO DESSA EXPECTATIVA 

EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇADENEGADA. 1. O candidato aprovado em 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital tem mera 

expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do 

seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear 

candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, 

respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e 

preterições. 2. A mera realização de contratação em caráter precário, 

devidamente comprovada e justificada pela administração pública, não 

configura a abertura de vaga. 3. Surge o direito à nomeação para o 

candidato classificado em cadastro de reserva se ficar comprovado à 

existência ou o surgimento posterior de vagas enquanto vigente o 

concurso, que não se confunde com a vacância temporária do cargo por 

licença. (TJMT; MS 64681/2009; Cáceres; Tribunal Pleno; Rel. Des. 

Sebastião de Moraes Filho; Julg. 10/12/2009; DJMT 15/01/2010; Pág. 5) 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 

NOMEAÇÃO. 1. Os aprovados em concurso público têm apenas 
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expectativa de direito, em virtude da discricionariedade administrativa, 

submetendo a nomeação dos candidatos ao juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração, e não viola, destarte, os princípios da 

isonomia e legalidade. Não há, portanto, qualquer direito líquido e certo aos 

demais candidatos que, fora das vagas indicadas no edital, seguiram 

como suplentes na ordem de classificação do certame. 2. Não restaram 

comprovadas as hipóteses excepcionais como, por exemplo, quando 

ocorre preterição na ordem de classificação dos candidatos, criação de 

novos concursos enquanto vigente o anterior, ou na hipótese de 

contratação de servidores precários para mesmas funções do cargo em 

que o concurso esteja em andamento. 3. Ainda que novas vagas surjam 

no período de validade do concurso, - por criação de lei, ou mesmo por 

força de vacância -, o seu preenchimento está sujeito a juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no RMS 21362/SP, Rel. Ministro VASCO 

DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA 

TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 18/04/2012). Com isso, a nomeação 

dos candidatos de cadastro reserva leva em consideração a 

comprovação de necessidade de vaga para o cargo, ou seja, a 

Administração Pública nomeará mais candidatos se conveniente, assim, só 

surge o direito para o candidato do cadastro de reserva quando ficar 

comprovado à existência ou o surgimento posterior de vagas enquanto 

vigente o concurso, fora isto, apenas se nota mera expectativa de direito. 

Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONCURSO DE 

PROFESSOR. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS OFERTADAS NO 

EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE 

ABERTURA DE VAGA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VACÂNCIA 

PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA 

EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO-CARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES 

QUE AUTORIZAM A CONVOLAÇÃO DESSA EXPECTATIVA EM DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 

SEGURANÇADENEGADA. 1. O candidato aprovado em concurso público 

fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito 

à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder 

discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos 

classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, 

a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições. 2. A mera 

realização de contratação em caráter precário, devidamente comprovada 

e justificada pela administração pública, não configura a abertura de vaga. 

3. Surge o direito à nomeação para o candidato classificado em cadastro 

de reserva se ficar comprovado à existência ou o surgimento posterior de 

vagas enquanto vigente o concurso, que não se confunde com a 

vacância temporária do cargo por licença. (TJMT; MS 64681/2009; 

Cáceres; Tribunal Pleno; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 

10/12/2009; DJMT 15/01/2010; Pág. 5) RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. Os aprovados em concurso 

público têm apenas expectativa de direito, em virtude da discricionariedade 

administrativa, submetendo a nomeação dos candidatos ao juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração, e não viola, destarte, os 

princípios da isonomia e legalidade. Não há, portanto, qualquer direito 

líquido e certo aos demais candidatos que, fora das vagas indicadas no 

edital, seguiram como suplentes na ordem de classificação do certame. 2. 

Não restaram comprovadas as hipóteses excepcionais como, por 

exemplo, quando ocorre preterição na ordem de classificação dos 

candidatos, criação de novos concursos enquanto vigente o anterior, ou 

na hipótese de contratação de servidores precários para mesmas 

funções do cargo em que o concurso esteja em andamento. 3. Ainda que 

novas vagas surjam no período de validade do concurso, - por criação de 

lei, ou mesmo por força de vacância -, o seu preenchimento está sujeito a 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 21362/SP, Rel. 

Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 18/04/2012). Assim, 

mesmo que o certame do qual a REQUERENTE ficou classificada esteja em 

sua vigência, o mesmo não possui vagas de caráter estatutário disponível 

para a mesma, não sendo possível sua nomeação para o cargo. Assim, 

ausente o “fumus bonis iuris” e o “periculum in mora”, o INDEFERIMENTO é 

medida que se impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR 

postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da 

Lei nº 1.060/50. CITE-SE o REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013481-92.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MILTON AUGUSTO LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO proposta por MILTON AUGUSTO LOPES, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz 

que o Requerente, sofreu um acidente de trabalho no dia 01 de agosto de 

2017, e que na ocasião “desempenhava a função de auxiliar de linha de 

produção na empresa J.TESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME”. 

Contudo, tal acidente gerou “um ferimento contuso em um dos dedos de 

sua mão esquerda”, e em virtude disso, “a parte autora esta acometida por 

Amputação traumática de um dedo parcialmente”. Sendo assim, “a parte 

autora requereu, junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de 

benefício por incapacidade, do qual foi concedido auxílio-doença, entre 

15/08/2017 e 28/09/2017. Ocorre que, após a cessação da referida 

benesse, a autora permaneceu com expressiva redução de seu potencial 

laboral, em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões 

anteriormente evidenciadas”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

que “seja imediatamente oficiado o INSS a concessão de auxilio 

acidentário com pedido de tutela antecipada à Parte Autora, tendo em vista 

que, possui tempo de carência e idade necessários ao seu pedido”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual 

são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 
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SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos documentos 

que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as 

ALEGAÇÕES do Autor em relação ao pleito da tutela antecipada, eis que 

não apresenta documentos sobre a situação do mesmo. Além do mais é 

verificada a AUSÊNCIA de PROVAS que pudessem DEMONSTRAR os 

DANOS OCUPACIONAIS e a REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL 

necessária para a concessão do beneficio pleiteado. Com isso, não há 

indícios neste primeiro contato com os autos, de que haja redução da 

capacidade laborativa da parte Requerente no desempenho de suas 

funções, em decorrência do acidente de trabalho, pelo que não restam 

comprovados, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para 

concessão da auxílio acidente, em especial no fato de que deve restar 

demonstrada a redução da capacidade funcional do acidentado, bem 

como o nexo etiológico entre o acidente e as sequelas encontradas, para 

a concessão de tal benefício. Assim, somente a realização da prova 

pericial judicial é que poderá efetivamente contrapor a avaliação médica 

especializada da Previdência Social, eis que a concessão do benefício de 

auxílio-doença depende da verificação das condições de incapacidade 

mediante exame médico-pericial, consoante previsão do art. 59 da Lei nº 

8.213/1991. Ademais, os laudos médicos carreados aos autos não 

demonstram a incapacidade da autora, sendo considerada uma indicação 

médica, apenas a pericia é valida para aferir a incapacidade da 

REQUERENTE, como também, não há nos autos provas suficientes para 

demonstrar o caráter emergencial para a realização de perícia médica. 

Logo, ausente o “fumus bonis iuris” da presente ação, eis que não se tem 

comprovada o nexo entre o acidente e a sequela, bem como se o referido 

acidente chegou a causar tal sequela e o quanto a mesma ainda afeta a 

capacidade laboral da parte REQUERENTE, o INDEFERIMENTO é medida 

que se impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA KARLA CARRER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007776-16.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ARIANA KARLA CARRER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ARIANA KARLA 

CARRER em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas 

gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, realizado em 05/06/2005 conforme Termo de Posse datado de 30 

de setembro de 2006, para o cargo de regente de coral, Referência CE-17. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8316363. CITAÇÃO ao ID. Num. 

9062570. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 9548277 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9651687 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9548277). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 
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do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (28/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ARIANA KARLA CARRER em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 
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Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 
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MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012747-27.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA GALANE ZUBLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que foi prolatada sentença 

extintiva do presente feito em 11.10.2016 (id nº 3053237), restando tão 

somente a intimação das partes, quanto à decisão judicial. Retornem os 

autos à Secretaria deste Juízo para que seja certificado o trânsito em 

julgado da sentença acima indentificada e após remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011174-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAHUKA COMERCIO DE DISCOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BRANDAO GUIMARAES 64842924268 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 15 de dezembro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001313-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001313-58.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANO BERTICELLI 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Os autos vieram 

conclusos a analise do pedido da Autora de cancelamento e redesignação 

de audiência de conciliação. Pois bem. DECIDO. 1- INDEFIRO pedido de 

redesignação de audiência, uma vez que, a Autora não comprova o 

alegado, a sua justificativa. 2- Com efeito, MANTENHO audiência 

designada nos autos. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013780-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 15:45. Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012207-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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NIVALDO DE FREITA MELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT0017571S (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a alegada 

negativa das partes Requeridas no pagamento de prêmio do seguro. 

Ressai dos autos (id nº 2256599) que a parte Requerente, no momento da 

aquisição de um aparelho celular contratou seguro contra roubo e furto 

qualificado. Contudo, em que pese seus argumentos a presente demanda 

não prospera. A Cláusula 2 do contrato de seguro dispõe: 2. 

COBERTURAS Roubo ou Furto Qualificado Roubo: é a substração do bem, 

cometida mediante ameaça ou emprego de violência contra pessoa ou 

depoi de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou 

assalto à mão armada; Furto Qualificado: é a subtração do bem, cometida 

com a destruição ou rompimento de obstáculos o mediante escalada ou 

utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada ao 

local onde se encontrem os bens cobertos, ou mediante emprego de 

chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização 

de qualquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, 

ou tenha sido constatado por inquérito policial. Por seu turno, a parte 

Requerente narrou os seguintes fatos no Boletim de Ocorrência anexado 

aos autos: […] Deixou seu aparelho celular no balcão, e ao afastar-se 

para usar outra máquina de cartão, deixou-a no local citado e somente, 

tempos depois, veio a perceber que havia esquecido o aparelho, 

retornando imediatamente, não mais encontrando o referido aparelho onde 

havia deixado […] Desta forma, pela narrativa dos fatos fornecida pela 

própria parte Requerente não se verifica a ocorrência de roubo ou furto 

qualificado no caso em concreto; sendo, em verdade, hipótese de furto 

simples, que resta excluído da cobertura por expressa previsão da 

Cláusula 8.1, “q”. Uma vez que a exclusão quanto a ocorrência de furto 

simples encontra-se devidamente prevista em contrato aceito pela parte 

Requerente o não pagamento do prêmio reveste de licitude. Neste sentido 

destaca-se: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

SEGURO. PREVISÃO EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBETURA. 

CLÁUSULA LÍCITA. RECUSA DE INDENIZAR LEGÍTIMA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 

757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 

mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Embora o contrato de seguro se paute na ocorrência de evento futuro e 

incerto, restringe-se ao risco assumido. 2. Conquanto os contratos de 

seguro estejam inseridos no rol dos contratos de adesão, submetidos às 

regras do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade 

nas disposições contratuais que excluem da cobertura determinados 

prejuízos, desde que as cláusulas de cobertura/exclusão securitária 

sejam claras, constando expressamente os riscos cobertos, bem como 

aqueles que são excluídos da proteção contratual. 3. No caso dos autos, 

ao contrário do disposto na sentença, não há falha na informação por 

parte da seguradora, porquanto a exclusão da cobertura securitária nos 

casos de furto simples está claramente disposta nas Condições Gerais do 

Contrato (fls. 35/38), seja na Cláusula 4 - Garantias (o que está coberto), 

seja na Cláusula 5 - Exclusões Gerais (o que não está coberto). 4. Assim, 

legítima a recusa da ré/recorrente ao pagamento da indenização 

securitária, posto que, do relato da própria autora/recorrida perante a 

autoridade policial, verifica-se que se trata de hipótese de exclusão 

contratual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para 

julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Sem custas adicionais e 

sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente 

vencido. (TJDF - REC: 20120910036290, Relator: DEMETRIUS GOMES 

CAVALCANTI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO D.F., Data de Publicação: 09/07/2012 - grifo nosso). Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 
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ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006505-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE SOUZA 28517526856 - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/03/2018 16:15. Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004433-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004433-12.2017.8.11.0015 REQUERENTE: WANDERSON DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que a parte promovente, devidamente intimada 

para comparecer à audiência de conciliação, não compareceu (art. 19, 

§2º, da Lei 9.099/95). É o sucinto relatório. Decido. O não comparecimento 

da parte promovente à audiência, devidamente intimada, gera a extinção 

do feito. Posto isso, extingo o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9099/95. Em razão da falta injustificada 

do requerente, CONDENO o mesmo ao pagamento de custas judiciais nos 

termos do Enunciado nº 28 do FONAJE. Certificado o trânsito em julgado, 

independente do pagamento das custas, arquivem-se os autos, com 

anotação de eventual pendência às margens do Cartório Distribuidor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de faturas/compras realizadas e telas de seu sistema interno com 

registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 
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Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002931-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001511-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDEMAR SAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR CLAUDIO GRANETTO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/01/2018 14:15. Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINE SCHAVISCKI BECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO OAB - MT16662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISAT/UNOPAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Em que pese a parte Requerente não tenha 

comparecido à audiência de conciliação (id nº 6816347), ainda em 

06.03.2017 esta formulou pedido de desistência (id nº 5025616). No 

presente caso não verificam-se indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária até então, deve ser acolhido a pretensão formulada pela parte 

Requerente, eis que a desistência ocorreu 02 (dois) meses antes do 

protocolo da contestação. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, por corolário lógico, REVOGO A LIMINAR 

CONCEDIDA no id nº 6828240; Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” Ademais, a justificativa de ausência em razão do 

trabalho, não merece prosperar. Tal hipótese deveria ter sido apresentada 

ao juízo antes da solenidade, em prazo razoável para deliberação e 

eventual redesignação do ato. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012596-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JOSE BRIOSCHI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/01/2018 14:45. Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012490-65.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES OZORIO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 
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autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 15 de dezembro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012259-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ABNER IAGLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/01/2018 15:00. Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012841-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINO DEUNGARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012841-04.2016.8.11.0015 REQUERENTE: POSTO DE MOLAS NORTAO 

LTDA - ME REQUERIDO: VALENTINO DEUNGARO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte promovente pretende a 

RECONSIDERAÇÃO da decisão que, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei 

n.º 9.099/95 declarou extinto o presente feito. Pois bem. Da análise da 

exposição fática, verifico que o requerente merece o deferimento do pleito 

alhures, eis que não vislumbro óbice algum para determinar o 

prosseguimento da ação, isto porque a sentença proferida não possui 

caráter terminativo. No mais, a parte requerida não fora citada/intimada 

para comparecer na audiência. Sem maiores delongas, DEFIRO o 

prosseguimento dos autos, considerando que nos Juizados Especiais o 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 

9.099/95). Com efeito, DECIDO: 1- Designe-se audiência de conciliação. 2- 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a ser designada 

de acordo com a pauta de acordo com a pauta e critérios deste Juízo; 

Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA 

DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011515-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CESAR PETRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada da solenidade conforme id nº 5543199. Ressai dos autos que 

houve expedição de intimação à parte Requerente em 10.10.2016 às 

15h25min40s que encontra-se pendente de ciência pelo destinatário, eis 

que não há prazo para seu cumprimento, por tratar-se de ciência de um 

ato. Havendo o decurso do prazo estipulado no §3º do art. 5º da Lei nº 

11.419/06 ocorre a leitura automática da intimação. Estabelece o art. 51, I 

da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012182-29.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO V. LOPES EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE WELKWERTH (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012638-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDSON ROGERIO DUARTE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 
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promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013447-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BORTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON AMARAL DE PAULA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001064-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NYUMARI BOLONHA MENEGUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA GARCIA OAB - MT0014815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS proposta por NYUMARI BOLONHA MENEGUINI em face de 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA. Ressai dos autos que a 

parte Requerente, viajava com uma amiga para encontrar seus 

respectivos esposos em Rio Branco/AC e de lá seguir viagem de 

motocicleta pelo Peru; porém em virtude do atraso na decolagem do voo 

2219 Sinop/MT – Brasília/DF, com saída programada para às 15h25min do 

dia 22.10.2016 e chega prevista para às 18h50min, perdeu seu voo, 

operado pela cia aérea GOL, do trecho Brasília/DF – Rio Branco/AC com 

saída prevista para às 21h30min e posteriormente remarcado para às 

22h05min. Aduziu a parte Requerente que em virtude disto perdeu as 

passagens com a cia aérea GOL, sendo necessária a aquisição de novas 

passagens aéreas, utilização da sala VIP do Aeroporto de Brasília para 

pernoite, diárias de hotel para seu esposo e de sua amiga em Rio Branco 

no total de R$ 2.744,25 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos). Em sua contestação a parte Requerida afirmou 

que o atraso decorreu em virtude de manutenção não programada; porém 

foi providenciada a assistência material. Sustentou pela ausência de 

danos materiais e morais. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. O atraso 

em questão resta incontroverso através da declaração emitida pela parte 

Requerida (id nº 4645757). Em que pese a argumentação da parte 

Requerida é assente em nossa jurisprudência que a manutenção de 

aeronave não configura causa excludente de responsabilidade pelo 

atraso eis que tal situação trata-se de fortuito interno, sendo risco inerente 

à atividade econômica explorada pela parte Requerida. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO 

EMBARQUE. CULPA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. A MANUTENÇÃO 

NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE, OCASIONANDO O ATRASO E/OU 

CANCELAMENTO DO VOO NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR O 

DEVER DE INDENIZAR, POIS CONFIGURA FORTUITO INTERNO, INERENTE 

AO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. Embora a alegação da 

segunda ré (Decolar.com) de que atuou como mera intermediadora da 

relação jurídica entre os autores e a companhia aérea, inarredável a 

legitimidade passiva. Configurada a legitimidade passiva da demandada, 

pois em se tratando de relação de consumo, todos os participantes da 

cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos 

consumidores. Corolário lógico é a ratificação dos danos materiais e 

morais, com a majoração destes últimos, para adequá-lo às peculiaridades 

do caso concreto e à prática jurisprudencial em situações similares. 

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS 

AUTORES PROVIDA. (TJRS, Apelação Cível Nº 70071025019, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 23/02/2017 - grifo nosso). Ainda deve ser destacada a 

ausência de prova quanto a efetiva prestação de assistência material à 

parte Requerente, ônus que cabia à parte Requerida nos termos do art. 6º, 

VIII, CDC e art. 373, II, CPC. O dano material pleiteado restou devidamente 

comprovado através da Nota Fiscal do hotel em Rio Branco/AC onde o 

esposo da parte Requerente e seu colega necessitaram pernoitar 

enquanto esperavam esta e sua amiga (id nº 4645764) no valor de R$ 

312,90; a utilização da sala VIP do aeroporto (id nº 4645760) no valor de 

R$ 96,00 (noventa e seis reais); a aquisição de novas passagens aéreas 

conforme id nº. No que tange às passagens aéreas, verifica-se que a 

parte Requerente limita-se a buscar ressarcimento de metade do valor 

total das passagens, ou seja, R$ 2.335,35; eis que a outra metade foi 

arcada por sua amiga, que busca, em autos apartados igual 

ressarcimento. Já quanto aos danos morais estes igualmente revelam-se 

presentes uma vez que as ações e omissões da parte Requerida em face 

da parte Requerente são situações que extrapolam, e muito, o mero 

dissabor. Neste sentido destaca-se: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. 

CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA DE 24 HORAS PELO PRÓXIMO VOO. 

DANOS MORAIS E MATERIAS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevê a 

responsabilidade solidária para as empresas que vendem e prestam 

serviços na mesma cadeia de consumo. Consumidor que foi surpreendido 

com o cancelamento imotivado do voo de volta de Marrocos para São 

Paulo e somente foi acomodado em voo que partiu 24 horas depois. 

Atraso que ocasionou a perda da passagem adquirida para o trecho São 

Paulo/SP – Cuiabá/MT. Danos morais e materiais comprovados. Recurso 

não provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

102011220168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016 - grifo nosso) É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para cada Requerente é razoável de acordo com as lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso concreto. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulado na 

presente ação para: a) CONDENAR a parte Requerida a restituir a 

importância total de R$ 2.744,25 (dois mil e setecentos e quarenta e quatro 
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reais e vinte e cinco centavos) sendo cada despesa devidamente 

atualizada pelo INPC a partir do respectivo desembolso e juro legais a 

partir da citação a título de indenização por DANOS MATERIAIS e b) 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002651-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THENERILOU CRISTINA LOPES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013751-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013751-31.2016.8.11.0015 REQUERENTE: OSMAR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. O patrono da autora pleiteou pela 

redesignação da audiência, tendo em vista que o mesmo não obteve êxito 

em localizar a autora, bem como, pugnou por sua intimação por Oficial de 

Justiça. Entendo que o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que 

o ônus de localização da autora é do patrono constituído, mormente em 

sede de Juizado Especial onde não há pagamento de custas processuais, 

se tornando oneroso ao Estado a expedição de intimação da autora via 

Oficial de Justiça quando a mesma possui advogado constituído. Nesse 

sentido a Jurisprudência: TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067104109 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 06/11/2015 Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE PARA CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO. PARTE QUE TEM SEUS INTERESSES DEFENDIDOS PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. 

1. Por via de regra, compete ao advogado constituído pela parte ou, se for 

o caso, ao Defensor Público que patrocina a defesa dos seus interesses, 

diligenciar no contato com esta, a fim de dar cumprimento às decisões 

judiciais, não cabendo transferir este ônus ao Poder Judiciário. Somente 

em situações verdadeiramente excepcionais é que o pedido de intimação 

pessoal da parte que tem seus interesses patrocinados pela Defensoria 

Pública comporta deferimento, quando, por exemplo, a causa versar sobre 

direitos indisponíveis - o que não se verifica na espécie, em que se cuida 

de inventário em que todos os herdeiros são maiores e capazes. 2. A 

manifesta improcedência da insurgência, que também se encontra em 

confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, 

autoriza a negativa de seguimento do recurso por decisão monocrática do 

Relator, conforme o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. NEGADO 

SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70067104109, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/11/2015). Posto isso, DECIDO: 1- 

DESIGNE-SE data para audiência de conciliação conforme critérios e 

pautas deste Juizado. 2- INDEFIRO intimação via oficial de justiça. Serve a 

presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013751-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/01/2018 17:15. Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013230-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO)

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE NATIELE BENITES BARBOSA (EXECUTADO)

 

RENAJUD NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011728-20.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DE ANDRADE (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS MAFIOLETTI (EXECUTADO)

INFOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E 

PAPELARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010985-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA O. DAMACENO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012951-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) PROMOVENTE para que se 

manifeste acerca da Certidão de ID: 11179947. Sexta-feira, 15 de 

Dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010131-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VIEIRA DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/01/2018 08:30. Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013523-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO SARATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009343-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO em desfavor de MARISTELA INES 

KUFFEL QUAINI, em que a parte autora objetiva o recebimento do débito 

representado pelos cheques anexados. Inicialmente, insta analisar a 

competência deste juizado para julgar a presente demanda, tendo em vista 

que o requerente ajuizou 4 ações de cobrança contra a Requerida na 

mesma data, com base em títulos executivos extrajudiciais. O 

desmembramento das ações, parece-nos artimanha utilizada para não 

ultrapassar o valor de alçada deste juizado especial. Prefacialmente 

verifico que o autor propôs a presente demanda, registrada sob o n.º 

1009342-97.2017.8.11.0015, distribuída na data de 03/08/2017. Inobstante, 

em consulta realizada no sistema PJE, verifico que foram distribuídas 

outras três demandas, de números 1009345-52.2017.8.11.0015, 

1009344-67.2017.8.11.0015 e 1009343-82.2017.8.11.0015. Ou seja, foram 

propostas 03 (três) demandas com o mesmo objeto e a mesma causa de 

pedir, além da identidade do polo passivo e ativo. Afigura-se, assim, a 

existência de CONEXÃO entre esta demanda e as demais intentadas em 

face da Requerida, consoante acima transcrito, com o mesmo objeto e 

mesma causa de pedir, devendo ocorrer o julgamento simultâneo das 

ações para evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil, in verbis: “§ 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado.” Apesar de não ter sido matéria de defesa, 

tem-se que em nosso Código de Processo Civil a CONEXÃO pode ser 

reconhecida até mesmo de ofício pelo Magistrado, consoante disposto no 

art. 337, § 5º do mesmo codex. |Isso quando verificada a identidade de 

causa de pedir e pedido, nos termos do caput do art. 55 alhures citado. 

Destarte, verificada a conexão dos processos e considerando que se 

encontram em fase de SENTENÇA, passo a DECIDI-LOS 

SIMULTANEAMENTE. Verifico que as lides versam sobre o recebimento 

dos títulos de crédito emitidos pelo requerido, muito embora sejam títulos 

diferentes, tenho que a causa de pedir é idêntica, visando a cobrança 

embasada em título extrajudicial, desprovido de força executiva, em razão 

do lapso temporal desde a emissão. No caso em comento, o autor pleiteia 

o recebimento de um débito, imputando ao requerido a obrigação de pagar, 

em razão da emissão de cheques que circularam na praça. Contudo, a 

reunião das demandas importa em soma dos valores da causa, ou seja, o 

valor dos títulos com seus acréscimos legais, que, evidentemente, 

ultrapassa a alçada desta Justiça Especializada. Vejamos: O Juizado 

Especial é competente para julgamento das demandas que não 

ultrapassem 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, in verbis: “Art. 3º. O 

Juizado Especial Civil tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes 

o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo.” (grifo nosso) Com efeito, a soma do valor da causa 

das demandas por ora reunidas ultrapassa o teto do JEC, sendo que 

excede demasiadamente o valor fixado em Lei Própria, consoante alhures 

transcrito. De tal modo, a jurisprudência tem decidido que: RECURSO 

INOMINADO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. 

RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. SOMA DO VALOR 

DAS CAUSAS. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO 
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ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RENUNCIA EXPRESSA DOS VALORES 

EXCEDENTES AO TETO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL PARA O TRÂMITE DO FEITO. Recurso conhecido e 

provido. , resolve esta Turma Recursal, por de votos, conhecer do 

recurso e,maioria no mérito, , nos exatos termos do votodar-lhe 

provimento (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008604-62.2013.8.16.0069/0 - 

Cianorte - Rel.: Fernando Swain Ganem - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Rita 

Lucimeire Machado Prestes - - J. 26.10.2015) (TJ-PR - RI: 

000860462201381600690 PR 0008604-62.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Rita Lucimeire Machado Prestes, Data de Julgamento: 26/10/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2015) destacamos 

Soma-se: RECURSO INOMINADO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR 

DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. 

SOMA DO VALOR DAS CAUSAS. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO 

JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RENUNCIA EXPRESSA DOS VALORES 

EXCEDENTES AO TETO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL PARA O TRÂMITE DO FEITO. Recurso conhecido e 

provido. I. Relatório. Tratam-se de ações de ressarcimento por danos 

morais, ajuizadas por ADEMIR GOMES DA SILVA; ADRIANO ROSSI; 

CLAYTON RODRIGO MIQUELOTO; EDINALDO MILANI; JOSUE CARLOS 

RIBEIRO; LUÍS MONTEIRO DE MELO; MAURI CIPRIANO; MAURIDES GARCIA 

HERNANDES E ODAIR ANDREASSI, em face da ELEUTÉRIO LANGOWSKI, 

na qual sustentam que trabalham como motoristas na empresa Viação 

Cianorte e que tiveram sua imagem e honra feridas pelos comentários 

pejorativos, que atribuíram a todos motoristas da empresa a qualidade de 

assassinos, que foram proferidos pelo requerido em redes sócias e site 

de notícias. Em razão destes fatos postulam a condenação do requerido 

no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Houve a 

reunião dos autos 8335-23.2013, 8614-09.2013, 8469-50.2013, 

8552-66.2013, 8604-62.2013, em razão do reconhecimento da conexão 

entre as ações. Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos 

dos autores e improcedente o pedido contraposto da parte ré, nos 

seguintes termos: ?Ante o exposto, resolvendo o mérito da lide com fulcro 

no artigo 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR o requerido em 

indenizar cada uma das partes autoras pelos danos morais, cuja 

reparação fixo em R$1.500,00 para cada um, com correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% de acordo com o Enunciado 12.13, ?b? da 

Turma Recursal do Paraná. ? Inconformada a parte ré recorreu alegando 

que a conexão fez com que o valor da causa excedesse o teto de 

quarenta salários mínimos. Também sustentou a nulidade do processo por 

violação ao regime do juizado especial, pugnando pelo reconhecimento da 

nulidade do processo desde a audiência de instrução. Alternativamente 

pugnou pela reforma da sentença, afastando-se a obrigação de indenizar, 

em razão da não caracterização de dano moral ou, em última hipótese, a 

diminuição do quantum indenizatório. A parte autora apresentou 

contrarrazões ao mov. 72.1. Vieram conclusos. É o relatório. , resolve 

esta Turma Recursal, por maioria de votos, conhecer do recurso e, no 

mérito, , nos exatos termos do votodar-lhe provimento (TJ-PR - RI: 

000846950201381600690 PR 0008469-50.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Rita Lucimeire Machado Prestes, Data de Julgamento: 26/10/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2015) destacamos 

JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA PRETENSÃO SUPERIOR A QUARENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO. 1. SE O VALOR 

DA PRETENSÃO ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DE 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS, É MANIFESTA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME REGRA DO ART. 3º, I, DA LEI N. 9.099/95. 2. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA 

CASSADA. PROCESSO EXTINTO. (TJ-DF - ACJ: 498587920108070001 DF 

0049858-79.2010.807.0001, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 15/03/2011, PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de 

Publicação: 17/03/2011, DJ-e Pág. 413) destacamos Logo, é evidente a 

paridade das demandas, não sendo plausível que as mesmas tramitem 

autonomamente, e uma vez reunidos os feitos e somados os títulos que 

embasam a causa de pedir, estes apresentam valor excessivamente em 

discordância com o limite de alçada, estabelecido pelo art. 3º, inciso I, da 

Lei 9.099/95, sendo a extinção medida imperiosa. “Ex positis”, DETERMINO 

a CONEXÃO dos PROCESSOS n.º 1009342-97.2017.8.11.0015, 

1 0 0 9 3 4 5 - 5 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 9 3 4 4 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1009343-82.2017.8.11.0015, e ato contínuo, com fulcro no artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 3º e artigo 51, inciso 

II, ambos da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ante a FLAGRANTE incompetência em razão do valor da causa. 

Face a CONEXÃO por ora reconhecida, promovo o lançamento desta 

decisão nos demais processos atingidos, para que surta os efeitos legais. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011356-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada da solenidade no momento da distribuição da presente demanda. 

No dia designado para a audiência de conciliação a patrona da parte 

Requerente (id nº 11143045) postulou pela redesignação da solenidade 

uma vez que não conseguiu contato com sua cliente; pedido reiterado 

conforme consta na ata da solenidade. Todavia, referido pedido não 

merece guarida eis que referido causídico, intimado no momentto da 

distribuição dispunha de tempo hábil suficiente para formular tal pedido 

antes da solenidade. Não se duvida que a patrona da parte Requerente 

tenha enveredado os esforços possíveis para o contato com o mesmo; 

todavia, a não localização do cliente não se constitui de motivo justificável 

para a redesignação da solenidade; em verdade, expressa o desinteresse 

da parte Requerente que deu causa a movimentação do Poder Judicário e 

sequer dignou-se de informar com a devida antecedência do desinteresse 

no prosseguimento da lide, motivo pelo qual impõe-se a condenação deste 

no pagamentos da custas processuais. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010494-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010494-83.2017.8.11.0015 REQUERENTE: APARECIDA FATIMA DE 

ARAUJO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Cuida-se de demanda 

que visava discutir a reparação por dano moral, sendo que, o autor fora 

intimado para juntar comprovante de negativação e de endereço e 

permaneceu inerte. Mesmo após aberta oportunidade à parte autora para 

sanar o vício, quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo 

senão a de indeferir a inicial. Ora, o comprovante de residência era 

documento essencial a ser juntado com a inicial, uma vez demonstra a 
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competência do Juízo, a qual é estabelecida pelo art. 4° da Lei 9099/95. 

Dessa forma, independentemente da análise de quaisquer outras 

questões, diante da inércia do requerente, após intimado para emenda da 

exordial, deve haver o indeferimento da inicial nos termos do disposto pelo 

art. 321 do Novo Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Isso posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

nos artigos 485, I, do NCPC. Sem condenação ao pagamento de custas 

e/ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c artigo 

55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, independentemente de nova determinação, 

realizem-se as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011324-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009345-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO em desfavor de MARISTELA INES 

KUFFEL QUAINI, em que a parte autora objetiva o recebimento do débito 

representado pelos cheques anexados. Inicialmente, insta analisar a 

competência deste juizado para julgar a presente demanda, tendo em vista 

que o requerente ajuizou 4 ações de cobrança contra a Requerida na 

mesma data, com base em títulos executivos extrajudiciais. O 

desmembramento das ações, parece-nos artimanha utilizada para não 

ultrapassar o valor de alçada deste juizado especial. Prefacialmente 

verifico que o autor propôs a presente demanda, registrada sob o n.º 

1009342-97.2017.8.11.0015, distribuída na data de 03/08/2017. Inobstante, 

em consulta realizada no sistema PJE, verifico que foram distribuídas 

outras três demandas, de números 1009345-52.2017.8.11.0015, 

1009344-67.2017.8.11.0015 e 1009343-82.2017.8.11.0015. Ou seja, foram 

propostas 03 (três) demandas com o mesmo objeto e a mesma causa de 

pedir, além da identidade do polo passivo e ativo. Afigura-se, assim, a 

existência de CONEXÃO entre esta demanda e as demais intentadas em 

face da Requerida, consoante acima transcrito, com o mesmo objeto e 

mesma causa de pedir, devendo ocorrer o julgamento simultâneo das 

ações para evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil, in verbis: “§ 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado.” Apesar de não ter sido matéria de defesa, 

tem-se que em nosso Código de Processo Civil a CONEXÃO pode ser 

reconhecida até mesmo de ofício pelo Magistrado, consoante disposto no 

art. 337, § 5º do mesmo codex. |Isso quando verificada a identidade de 

causa de pedir e pedido, nos termos do caput do art. 55 alhures citado. 

Destarte, verificada a conexão dos processos e considerando que se 

encontram em fase de SENTENÇA, passo a DECIDI-LOS 

SIMULTANEAMENTE. Verifico que as lides versam sobre o recebimento 

dos títulos de crédito emitidos pelo requerido, muito embora sejam títulos 

diferentes, tenho que a causa de pedir é idêntica, visando a cobrança 

embasada em título extrajudicial, desprovido de força executiva, em razão 

do lapso temporal desde a emissão. No caso em comento, o autor pleiteia 

o recebimento de um débito, imputando ao requerido a obrigação de pagar, 

em razão da emissão de cheques que circularam na praça. Contudo, a 

reunião das demandas importa em soma dos valores da causa, ou seja, o 

valor dos títulos com seus acréscimos legais, que, evidentemente, 

ultrapassa a alçada desta Justiça Especializada. Vejamos: O Juizado 

Especial é competente para julgamento das demandas que não 

ultrapassem 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, in verbis: “Art. 3º. O 

Juizado Especial Civil tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes 

o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo.” (grifo nosso) Com efeito, a soma do valor da causa 

das demandas por ora reunidas ultrapassa o teto do JEC, sendo que 

excede demasiadamente o valor fixado em Lei Própria, consoante alhures 

transcrito. De tal modo, a jurisprudência tem decidido que: RECURSO 

INOMINADO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. 

RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. SOMA DO VALOR 

DAS CAUSAS. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RENUNCIA EXPRESSA DOS VALORES 

EXCEDENTES AO TETO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL PARA O TRÂMITE DO FEITO. Recurso conhecido e 

provido. , resolve esta Turma Recursal, por de votos, conhecer do 

recurso e,maioria no mérito, , nos exatos termos do votodar-lhe 

provimento (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008604-62.2013.8.16.0069/0 - 

Cianorte - Rel.: Fernando Swain Ganem - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Rita 

Lucimeire Machado Prestes - - J. 26.10.2015) (TJ-PR - RI: 

000860462201381600690 PR 0008604-62.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Rita Lucimeire Machado Prestes, Data de Julgamento: 26/10/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2015) destacamos 

Soma-se: RECURSO INOMINADO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR 

DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. 

SOMA DO VALOR DAS CAUSAS. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO 

JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RENUNCIA EXPRESSA DOS VALORES 

EXCEDENTES AO TETO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL PARA O TRÂMITE DO FEITO. Recurso conhecido e 

provido. I. Relatório. Tratam-se de ações de ressarcimento por danos 

morais, ajuizadas por ADEMIR GOMES DA SILVA; ADRIANO ROSSI; 

CLAYTON RODRIGO MIQUELOTO; EDINALDO MILANI; JOSUE CARLOS 

RIBEIRO; LUÍS MONTEIRO DE MELO; MAURI CIPRIANO; MAURIDES GARCIA 

HERNANDES E ODAIR ANDREASSI, em face da ELEUTÉRIO LANGOWSKI, 

na qual sustentam que trabalham como motoristas na empresa Viação 

Cianorte e que tiveram sua imagem e honra feridas pelos comentários 

pejorativos, que atribuíram a todos motoristas da empresa a qualidade de 

assassinos, que foram proferidos pelo requerido em redes sócias e site 

de notícias. Em razão destes fatos postulam a condenação do requerido 
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no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Houve a 

reunião dos autos 8335-23.2013, 8614-09.2013, 8469-50.2013, 

8552-66.2013, 8604-62.2013, em razão do reconhecimento da conexão 

entre as ações. Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos 

dos autores e improcedente o pedido contraposto da parte ré, nos 

seguintes termos: ?Ante o exposto, resolvendo o mérito da lide com fulcro 

no artigo 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR o requerido em 

indenizar cada uma das partes autoras pelos danos morais, cuja 

reparação fixo em R$1.500,00 para cada um, com correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% de acordo com o Enunciado 12.13, ?b? da 

Turma Recursal do Paraná. ? Inconformada a parte ré recorreu alegando 

que a conexão fez com que o valor da causa excedesse o teto de 

quarenta salários mínimos. Também sustentou a nulidade do processo por 

violação ao regime do juizado especial, pugnando pelo reconhecimento da 

nulidade do processo desde a audiência de instrução. Alternativamente 

pugnou pela reforma da sentença, afastando-se a obrigação de indenizar, 

em razão da não caracterização de dano moral ou, em última hipótese, a 

diminuição do quantum indenizatório. A parte autora apresentou 

contrarrazões ao mov. 72.1. Vieram conclusos. É o relatório. , resolve 

esta Turma Recursal, por maioria de votos, conhecer do recurso e, no 

mérito, , nos exatos termos do votodar-lhe provimento (TJ-PR - RI: 

000846950201381600690 PR 0008469-50.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Rita Lucimeire Machado Prestes, Data de Julgamento: 26/10/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2015) destacamos 

JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA PRETENSÃO SUPERIOR A QUARENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO. 1. SE O VALOR 

DA PRETENSÃO ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DE 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS, É MANIFESTA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME REGRA DO ART. 3º, I, DA LEI N. 9.099/95. 2. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA 

CASSADA. PROCESSO EXTINTO. (TJ-DF - ACJ: 498587920108070001 DF 

0049858-79.2010.807.0001, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 15/03/2011, PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de 

Publicação: 17/03/2011, DJ-e Pág. 413) destacamos Logo, é evidente a 

paridade das demandas, não sendo plausível que as mesmas tramitem 

autonomamente, e uma vez reunidos os feitos e somados os títulos que 

embasam a causa de pedir, estes apresentam valor excessivamente em 

discordância com o limite de alçada, estabelecido pelo art. 3º, inciso I, da 

Lei 9.099/95, sendo a extinção medida imperiosa. “Ex positis”, DETERMINO 

a CONEXÃO dos PROCESSOS n.º 1009342-97.2017.8.11.0015, 

1 0 0 9 3 4 5 - 5 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 9 3 4 4 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1009343-82.2017.8.11.0015, e ato contínuo, com fulcro no artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 3º e artigo 51, inciso 

II, ambos da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ante a FLAGRANTE incompetência em razão do valor da causa. 

Face a CONEXÃO por ora reconhecida, promovo o lançamento desta 

decisão nos demais processos atingidos, para que surta os efeitos legais. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009344-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO em desfavor de MARISTELA INES 

KUFFEL QUAINI, em que a parte autora objetiva o recebimento do débito 

representado pelos cheques anexados. Inicialmente, insta analisar a 

competência deste juizado para julgar a presente demanda, tendo em vista 

que o requerente ajuizou 4 ações de cobrança contra a Requerida na 

mesma data, com base em títulos executivos extrajudiciais. O 

desmembramento das ações, parece-nos artimanha utilizada para não 

ultrapassar o valor de alçada deste juizado especial. Prefacialmente 

verifico que o autor propôs a presente demanda, registrada sob o n.º 

1009342-97.2017.8.11.0015, distribuída na data de 03/08/2017. Inobstante, 

em consulta realizada no sistema PJE, verifico que foram distribuídas 

outras três demandas, de números 1009345-52.2017.8.11.0015, 

1009344-67.2017.8.11.0015 e 1009343-82.2017.8.11.0015. Ou seja, foram 

propostas 03 (três) demandas com o mesmo objeto e a mesma causa de 

pedir, além da identidade do polo passivo e ativo. Afigura-se, assim, a 

existência de CONEXÃO entre esta demanda e as demais intentadas em 

face da Requerida, consoante acima transcrito, com o mesmo objeto e 

mesma causa de pedir, devendo ocorrer o julgamento simultâneo das 

ações para evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil, in verbis: “§ 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado.” Apesar de não ter sido matéria de defesa, 

tem-se que em nosso Código de Processo Civil a CONEXÃO pode ser 

reconhecida até mesmo de ofício pelo Magistrado, consoante disposto no 

art. 337, § 5º do mesmo codex. |Isso quando verificada a identidade de 

causa de pedir e pedido, nos termos do caput do art. 55 alhures citado. 

Destarte, verificada a conexão dos processos e considerando que se 

encontram em fase de SENTENÇA, passo a DECIDI-LOS 

SIMULTANEAMENTE. Verifico que as lides versam sobre o recebimento 

dos títulos de crédito emitidos pelo requerido, muito embora sejam títulos 

diferentes, tenho que a causa de pedir é idêntica, visando a cobrança 

embasada em título extrajudicial, desprovido de força executiva, em razão 

do lapso temporal desde a emissão. No caso em comento, o autor pleiteia 

o recebimento de um débito, imputando ao requerido a obrigação de pagar, 

em razão da emissão de cheques que circularam na praça. Contudo, a 

reunião das demandas importa em soma dos valores da causa, ou seja, o 

valor dos títulos com seus acréscimos legais, que, evidentemente, 

ultrapassa a alçada desta Justiça Especializada. Vejamos: O Juizado 

Especial é competente para julgamento das demandas que não 

ultrapassem 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, in verbis: “Art. 3º. O 

Juizado Especial Civil tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes 

o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo.” (grifo nosso) Com efeito, a soma do valor da causa 

das demandas por ora reunidas ultrapassa o teto do JEC, sendo que 

excede demasiadamente o valor fixado em Lei Própria, consoante alhures 

transcrito. De tal modo, a jurisprudência tem decidido que: RECURSO 

INOMINADO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. 

RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. SOMA DO VALOR 

DAS CAUSAS. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RENUNCIA EXPRESSA DOS VALORES 

EXCEDENTES AO TETO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL PARA O TRÂMITE DO FEITO. Recurso conhecido e 

provido. , resolve esta Turma Recursal, por de votos, conhecer do 

recurso e,maioria no mérito, , nos exatos termos do votodar-lhe 

provimento (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008604-62.2013.8.16.0069/0 - 

Cianorte - Rel.: Fernando Swain Ganem - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Rita 

Lucimeire Machado Prestes - - J. 26.10.2015) (TJ-PR - RI: 

000860462201381600690 PR 0008604-62.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Rita Lucimeire Machado Prestes, Data de Julgamento: 26/10/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2015) destacamos 

Soma-se: RECURSO INOMINADO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR 

DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. 

SOMA DO VALOR DAS CAUSAS. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO 

JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RENUNCIA EXPRESSA DOS VALORES 

EXCEDENTES AO TETO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL PARA O TRÂMITE DO FEITO. Recurso conhecido e 

provido. I. Relatório. Tratam-se de ações de ressarcimento por danos 

morais, ajuizadas por ADEMIR GOMES DA SILVA; ADRIANO ROSSI; 

CLAYTON RODRIGO MIQUELOTO; EDINALDO MILANI; JOSUE CARLOS 

RIBEIRO; LUÍS MONTEIRO DE MELO; MAURI CIPRIANO; MAURIDES GARCIA 

HERNANDES E ODAIR ANDREASSI, em face da ELEUTÉRIO LANGOWSKI, 

na qual sustentam que trabalham como motoristas na empresa Viação 
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Cianorte e que tiveram sua imagem e honra feridas pelos comentários 

pejorativos, que atribuíram a todos motoristas da empresa a qualidade de 

assassinos, que foram proferidos pelo requerido em redes sócias e site 

de notícias. Em razão destes fatos postulam a condenação do requerido 

no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Houve a 

reunião dos autos 8335-23.2013, 8614-09.2013, 8469-50.2013, 

8552-66.2013, 8604-62.2013, em razão do reconhecimento da conexão 

entre as ações. Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos 

dos autores e improcedente o pedido contraposto da parte ré, nos 

seguintes termos: ?Ante o exposto, resolvendo o mérito da lide com fulcro 

no artigo 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR o requerido em 

indenizar cada uma das partes autoras pelos danos morais, cuja 

reparação fixo em R$1.500,00 para cada um, com correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% de acordo com o Enunciado 12.13, ?b? da 

Turma Recursal do Paraná. ? Inconformada a parte ré recorreu alegando 

que a conexão fez com que o valor da causa excedesse o teto de 

quarenta salários mínimos. Também sustentou a nulidade do processo por 

violação ao regime do juizado especial, pugnando pelo reconhecimento da 

nulidade do processo desde a audiência de instrução. Alternativamente 

pugnou pela reforma da sentença, afastando-se a obrigação de indenizar, 

em razão da não caracterização de dano moral ou, em última hipótese, a 

diminuição do quantum indenizatório. A parte autora apresentou 

contrarrazões ao mov. 72.1. Vieram conclusos. É o relatório. , resolve 

esta Turma Recursal, por maioria de votos, conhecer do recurso e, no 

mérito, , nos exatos termos do votodar-lhe provimento (TJ-PR - RI: 

000846950201381600690 PR 0008469-50.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Rita Lucimeire Machado Prestes, Data de Julgamento: 26/10/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2015) destacamos 

JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA PRETENSÃO SUPERIOR A QUARENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO. 1. SE O VALOR 

DA PRETENSÃO ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DE 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS, É MANIFESTA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME REGRA DO ART. 3º, I, DA LEI N. 9.099/95. 2. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA 

CASSADA. PROCESSO EXTINTO. (TJ-DF - ACJ: 498587920108070001 DF 

0049858-79.2010.807.0001, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 15/03/2011, PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de 

Publicação: 17/03/2011, DJ-e Pág. 413) destacamos Logo, é evidente a 

paridade das demandas, não sendo plausível que as mesmas tramitem 

autonomamente, e uma vez reunidos os feitos e somados os títulos que 

embasam a causa de pedir, estes apresentam valor excessivamente em 

discordância com o limite de alçada, estabelecido pelo art. 3º, inciso I, da 

Lei 9.099/95, sendo a extinção medida imperiosa. “Ex positis”, DETERMINO 

a CONEXÃO dos PROCESSOS n.º 1009342-97.2017.8.11.0015, 

1 0 0 9 3 4 5 - 5 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 9 3 4 4 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1009343-82.2017.8.11.0015, e ato contínuo, com fulcro no artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 3º e artigo 51, inciso 

II, ambos da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ante a FLAGRANTE incompetência em razão do valor da causa. 

Face a CONEXÃO por ora reconhecida, promovo o lançamento desta 

decisão nos demais processos atingidos, para que surta os efeitos legais. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 
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baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a 

entrega de produto diverso e em valor inferior ao do adquirido. Ressai da 

petição inicial que a parte Requerente comprou em 27.02.2017 um 

aparelho Samsung Galaxy S7 32GB conforme nota fiscal de id nº 

6723589; todavia, lhe foi entregue um aparelho celular Samsung Galaxy 

S6 (id nº 6723623). Ainda, conforme consta nos autos, o produto foi 

devolvido não sendo enviado o correto até a data de distribuição da 

demanda. Em sua defesa a parte Requerida aduziu pela efetiva troca do 

produto no prazo previsto. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. O 

presente caso deve ser tratado como não entrega de produtos; isto 

porque, a parte Requerente trouxe aos autos robusta prova documental a 

demonstrar o recebimento de produto diverso do adquirido, bem como a 

devolução deste para à parte Requerida. Neste cenário, nos termos do art. 

373, II, CPC, era ônus da parte Requerida, por tratar-se de fato impeditivo 

do direito do autor, a prova de que ao receber o produto errado, 

encaminhou à parte Requerente o produto correto. Frisa-se que a parte 

Requerida limitou-se a postar suposto código de rastreio do envio do 

produto correto sem contudo, comprovar o efetivo recebimento ou, ao 

menos, demonstrar a qual transportadora ou correios pertencia o dito 

código. Destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos 

morais e materiais. Compra via internet. Entrega do produto errado. Não 

resolução do problema após 8 meses. Venda de outro bem. Não entrega. 

Absoluta desídia da requerida. Dano moral. Comprovação. Consumidora 

submetida a transtornos que ultrapassam os meros dissabores do 

cotidiano. Indenização devida. Apelação provida. (TJPR - APCIV: 

14505838, Relator: RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO, 

NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 541 de 605



ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DANIELE INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. O requerido foi 

devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação 

pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, sendo que 

para levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no 

artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação 

far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante 

entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. A 

Requerida alega que não teve tempo hábil para comparecer à audiência de 

conciliação. Sobre o tema, segu MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO DE 

ANTECEDÊNCIA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO 

DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO RITO SUMÁRIO DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 

DEZ DIAS PARA A CITAÇÃO, PREVISTA NO Código de Processo Civil, é 

INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS Juizados Especiais. Além 

disso, a decretação de revelia não gera presunção absoluta de 

veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, assim, não resta 

prejuízos ao julgamento da lide. (TJ-RO - MS: 00007274520148229001 RO 

0000727-45.2014.822.9001, Relator: Juiz Franklin Vieira dos Santos, Data 

de Julgamento: 06/06/2014, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/06/2014.) Nesse 

sentido, destaco ainda a súmula 19 do STJ: SÚMULA 19: O prazo mínimo 

entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. Portanto, DECLARO a REVELIA 

da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. É a síntese do necessário, eis que, em 

sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida quedou-se revel, 

não apontando justificativa para aludida restrição. Assim, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Nesse sentido, 

destaque-se que “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

manutenção do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 
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baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003327-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA ANICETO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Conforme manifestação nos autos houve o adimplemento 

integral do débito exequendo; portanto, impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009814-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009818-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013744-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada, a trazer aos autos comprovante atualizado de inscrição em 

cadastro de inadimplentes; bem como a promover as diligências que lhe 

cabiam. Mesmo após aberta oportunidade à parte autora para sanar o 

vício, quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo senão 

indeferir a inicial. Dessa forma, independentemente da análise de 

quaisquer outras questões, diante da inércia do Requerente, após intimado 

para emenda da exordial, deve haver o indeferimento da inicial nos termos 

do disposto no art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos 

arts. 485, I do NCPC. Sem condenação ao pagamento de custas e/ou 

honorários advocatícios, nos temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, independentemente de nova determinação, realizem-se as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011420-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada, a trazer aos autos comprovante atualizado de inscrição em 

cadastro de inadimplentes; bem como a promover as diligências que lhe 

cabiam. Mesmo após aberta oportunidade à parte autora para sanar o 

vício, quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo senão 

indeferir a inicial. Dessa forma, independentemente da análise de 

quaisquer outras questões, diante da inércia do Requerente, após intimado 

para emenda da exordial, deve haver o indeferimento da inicial nos termos 

do disposto no art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos 

arts. 485, I do NCPC. Sem condenação ao pagamento de custas e/ou 

honorários advocatícios, nos temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, independentemente de nova determinação, realizem-se as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011419-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada, a trazer aos autos comprovante atualizado de inscrição em 

cadastro de inadimplentes; bem como a promover as diligências que lhe 

cabiam. Mesmo após aberta oportunidade à parte autora para sanar o 

vício, quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo senão 

indeferir a inicial. Dessa forma, independentemente da análise de 

quaisquer outras questões, diante da inércia do Requerente, após intimado 

para emenda da exordial, deve haver o indeferimento da inicial nos termos 

do disposto no art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos 

arts. 485, I do NCPC. Sem condenação ao pagamento de custas e/ou 

honorários advocatícios, nos temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, independentemente de nova determinação, realizem-se as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001244-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAIETE SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001279-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do 

nome da parte Requerente em rol de inadimplentes. Em sua petição inicial a 

parte Requerente negou a existência de débitos. Prefacialmente, afasto a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO, posto que o marco inicial trata-se do 

momento em que o autor tem ciência de que seu nome foi inscrito em 

cadastro de inadimplentes. Desta forma, por tratar-se de fato extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC, era ônus da parte 

Requerida demonstrar a data que a parte Requerente tomou ciência da 

inserção de seu nome em rol de inadimplentes. Neste sentido destaca-se: 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A pretensão de reparação civil 

decorrente de vício na prestação de serviço que ensejou inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do, mas ao prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do CC. 

Precedentes do STJ. Termo inicial do prazo prescricional começa na data 

em que se tem ciência da violação do direito e de sua autoria. Princípio da 

actio nata. Ausência de prova do momento em que o autor teve ciência da 

negativação. Prescrição inocorrente. Serviços não contratados pelo autor. 

Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes. Apontamento indevido do nome do autor 

em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de provas que justifiquem a 

anotação. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Dano 

moral configurado e corretamente mensurado pela decisão recorrida. 

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ante a inexistência de prévia 

anotação do nome do autor. Correção monetária nos termos da Súmula 

362 do STJ e juros de mora de acordo com a Súmula 54 do STJ. Sentença 

reformada em parte. Recurso do autor parcialmente provido, sendo 

desprovido apelo da ré. (TJSP - APL: 10367889220158260576, Relator: 

MILTON CARVALHO, TRIGÉSIMA OITAVA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2017 - grifo nosso). Não 

havendo nos autos tal prova, deve prevalecer como marco inicial a data 
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constante no extrato juntado aos autos pela parte Requerente. Afasto 

ainda a PRELIMINAR de FALTA de INTERESSE de AGIR uma vez que em 

sua contestação a parte Requerida adota como tese defensiva a 

existência do débito negativado. Ainda, considerando o art. 373, II, CPC e o 

art 6º, VIII, CDC era ônus da parte Requerida, trazer aos autos provas 

documentais hábeis a corroborarem a contratação que ensejou o débito 

negativado. Ausente, nos autos, prova da origem do débito, deve-se 

considerar tal inscrição indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida, deste modo não se revela necessária a ausência de resistência 

à pretensão da parte Requerente, pois o dano moral surge da inscrição 

indevida de seu nome em rol de inadimplentes e não da ausência de 

negativa em remoção deste. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO discutido nestes auto no valor de R$ 108,98 (cento e oito reais e 

noventa e oito centavos), e CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito discutido nos presentes autos acima especificado. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ORTIZ BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. 

Ressai dos autos (id nº 4718913) que a parte Requerida recusou-se a 

receber a citação via AR, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 4763297) impondo, desta forma, a DECRETAÇÃO de sua 

REVELIA. Insta destacar que é entendimento corrente na E. Turma 

Recursal do TJMT que a recusa no recebimento do AR citatório, sobretudo 

quando efetuada pelo próprio réu, conforme denota-se no AR juntado aos 

autos, configura má-fé e ainda assim é situação capaz de perfectibilizar o 

ato citatório. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO 

AFASTADA. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO. 

RECEBIMENTO RECUSADO. MULTA IMPOSTA PARA O CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NA LIMINAR. 

REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A recusa de recebimento da carta de citação é 

desinfluente quando se verifica que a correspondência foi envida ao 

endereço correto da parte requerida, sendo plenamente válido o ato. 

Preliminar de nulidade da citação rejeitada. […] (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 105754220148110019/2015, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015 - grifo nosso). 

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - ESCRITÓRIO 

CONTÁBIL - RECUSA EM RECEBER CARTA DE CITAÇÃO - REVELIA - 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A recusa do recebimento de carta de citação constitui 

má-fé, pois presume-se que a parte a ser citada tenha conhecimento do 

seu teor, caso contrário não teria motivo para recusar o seu recebimento, 

devendo, como forma de sanção, ser considerada como citada e aplicada 

todas as consequências legais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Se o consumidor 

comprova que pagou ao escritório que realiza serviços de despachante 

para que fosse regularizada a documentação de motocicleta junto ao 

órgão de trânsito e não sendo prestados os serviços contratados, devida 

é a restituição da quantia recebida, sob pena de restar configurado 

enriquecimento sem causa. 4. A sentença que decretou a revelia do 

Recorrente, bem como o condenou a restituir ao Recorrido a importância 

de R$ 1.000,00, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. Sem condenação a título de 

honorários advocatícios pelo fato de o recorrido não ter advogado 

constituído. (Recurso Cível Inominado nº 2074/2012, Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos. j. 02.10.2012, unânime, DJe 10.10.2012 - grifo nosso). Em relação 

ao mérito da demanda prosperar em parte o pedido formulado pela parte 

Requerente. Considerando o art. 373, II, CPC e o art 6º, VIII, CDC era ônus 

da parte Requerida, trazer aos autos provas documentais hábeis a 

corroborarem a contratatação que ensejou o débito negativado. Não 

havendo uma mínima comprovação da origem do débito, impõe-se o seu 

reconhecimento como inexistência; o que torna a inscrição questionada 

nos autos como indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, considerando que esta 

ostenta inscrições posteriores em seu nome, das quais não demonstrou 

nos autos que encontravam-se em discussão e que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 
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de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Insta frisar que subsiste o abalo moral pleiteado, uma vez que 

as demais inscrições existentes em nome da parte Requerente são 

posteriores à inscrição questionada. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do nome da 

parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débito de R$ 

1.590,29 (um mil e quinhentos e noventa reais e vinte e nove centavos) 

discutido nos presentes autos acima especificado. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009477-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a cobrança de 

tarifa comercial para fornecimento de água no imóvel da parte Requerente. 

Inicialmente observa-se a LEGITIMIDADE ATIVA da parte Requerente para 

propor a presente demanda eis que trata-se do efetivo beneficiário do 

serviço de água, conforme corrobora o contrato particular de locação de 

imóvel residencial (id nº 3299360) firmando entre este e o Sr. PEDRO 

BORGES CARNEIRO, cujo nome consta nas faturas de água. Apesar dos 

argumentos da parte Requerida, estes revelam-se incoerentes com os 

fatos demonstrados nos autos. Esta afirma em sua tese defensiva que, 

após provocação da parte Requerente em 23.09.2016, compareceu no 

domícilio desta constatando o funcionamento de um serviço de entrega de 

marmitas no domícilio da parte Requerente. Contudo, as faturas de 

consumo apresentadas pela parte Requerente (ids nº 3299386) 

referem-se aos meses de abril, maio, julho e agosto/2016, ou seja, meses 

anteriores à vistoria efetuada após 23.09.2016. Tratando-se de relação de 

consumo, era ônus da parte Requerida demonstrar que já tinha ciência 

prévia da atividade exercida pela parte Requerente. Por um lado, o 

exercício de atividade comercial, ao contrário do que afirma a parte 

Requerente, pode ser feita informalmente, tal como ocorre diuturnamente 

em nossa sociedade; todavia, a parte Requerida afirma que efetou vistoria 

no local, sem contudo juntar aos autos o respectivo laudo. Neste sentido, 

uma simples fotografia sem qualquer contexto, nem ao menos sendo 

possível precisar a data em que foi capturada, ou mesmo a existência de 

laudo de vistoria apontando as condições do imóvel, como por exemplo, se 

este estaria organizado para funcionar na produção de uma marmitaria, 

reforçam o caráter indevido da cobrança que recaiu sobre a parte 

Requerente. Por fim, mas não menos importante, o funcionamento de 

atividade comercial no imóvel em questão violaria os próprios termos do 

contrato de locação, eis que, conforme cláusula segunda do contrato 

anexo aos autos, o uso diverso da finalidade residencial acarretaria em 

rescisão da avença. Portanto, a cobrança de tarifa comercial antes da dita 

vistoria ou mesmo após esta sem efetiva constatar a existência de 

atividade comercial, sem oportunizar o contraditório é indevida, 

imponde-se sua restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo 

único, CDC; por tratar-se de ato comissivo da qual a parte Requerida 

estava ciente, não pode caracterizar-se como mero engano; sobretudo, 

por tal posicionamento, na cobrança de tarifa comercial, ser reiterado na 

fase judicial. Ao contrário da tese autoral, o dano moral ainda que afete o 

patrimônio imaterial do ser humano, necessita de provas, apenas não será 

aferido com as provas usualmente utilizadas para comprovar a existência 

do dano patrimonial. Sendo pacífico em nossa jurisprudência pátria que 

apenas o ato de cobrar indevidamente, sem qualquer outro reflexo, não é 

hábil a ensejar a reparação moral pleiteada. Neste sentido vide: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito 

com pedidos de repetição de valores e indenização por danos morais. 

Telefonia celular. Cobranças indevidas. Dano moral não configurado. 

Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, 

não configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade. Temor de 

inclusão do nome da autora em rol de maus pagadores que caracteriza 

mero aborrecimento. Recurso desprovido. (TJSP - APL: 

10313967920178260002, Relator: MILTON CARVALHO, TRIGÉSIMA 

SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2017). 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. […] 3 - Cobrança 

indevida. Responsabilidade Civil. Danos Morais. Sem demonstração de 

inscrição indevida ou de outro fato que importe em vulneração dos direitos 

da personalidade, a mera cobrança por serviços telefônicos que não 

foram prestados não constitui fundamento suficiente para indenização por 

danos morais […] (TJDF - PROC: 07007401920178070011, Relator: 

AISTON HENRIQUE DE SOUZA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/12/2017 

- grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA de 

URGÊNCIA deferida no id nº 3300930, bem como CONDENAR a parte 

Requerida a restituir, em dobro, as tarifas comerciais cobradas da parte 

Requerente nos meses de abril, maio, julho e agosto/2016 e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KETELY THAIS DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO da DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 

267, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAPILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TARLEI CELISTRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 
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DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI DE JESUS MOREIRA DE QUADRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada deixou de manifestar-se nos autos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. A 

parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. A 

Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. Com a REVELIA prefalada, a Requerida deixou que cumprir 

com seu ônus processual, principalmente por se tratar de fato negativo 

que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o 

disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na 

colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato 

positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo 

(...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste 

incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outra anotação em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato aportado aos 

autos, verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas 

em nome do autor. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, por outro lado, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ NERY DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013746-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ALVES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 
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satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011158-17.2017.8.11.0015
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CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO, em face de EDERVAL PEREIRA DA 
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SILVA, objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque 

incluso nos autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 3.312,00 (três 

mil, trezentos e doze reais), corrigida monetariamente a partir da emissão 

do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação 

do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDERIEI MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

ROCHA E GUERCI LTDA – ME em face de SIDERIEI MEDEIROS, objetivando 

o recebimento do débito representado pelos documentos carreados nos 

autos. Observa-se do MANDADO DE CITAÇÃO que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

do MANDADO aportado, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso III da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: (...) III - sendo 

necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta 

precatória; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela 

parte Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

procedente. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o montante de R$ 

373,00 (trezentos e setenta e três reais), corrigida monetariamente a partir 

do vencimento, e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação 

válida (artigo 406 do C.C.). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007380-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, no momento da distribuição, da audiência 

de conciliação não compareceu à esta. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte Requerente 

postulou pela concessão de prazo para apresentar justificativa. Todavia, 

em que pese seus argumentos estes não podem ser acolhidos. Em tal 

situação há uma clara distinção entre a justificativa, ou seja, o motivo, que 

no caso sempre será pretério à audiência, e a comprovação desta; o que 

seria viável seria a concessão de prazo, a depender da justificativa 

apresentada, para que a parte faltosa trouxesse aos autos documentos 

idôneos e hábeis a corroborar seus argumentos. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 
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ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008459-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, em 

face de MARCOS ALEM DOS SANTOS, objetivando o recebimento das 

duplicatas carreadas aos autos. Observa-se que, apesar de devidamente 

citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu a audiência de 

conciliação, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.860,47 (mil oitocentos 

e sessenta reais e quarenta e sete centavos), corrigida monetariamente e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento. Nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008167-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRICIELI BUENO PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a 

parte Requerente que teve seu nome inscrito em cadastro de 

inadimplentes por débito desconhecido. A parte Requerida, devidamente 

citada, não compareceu à audiência de conciliação, tampouco, apresentou 

defesa. Estabelece o art. 344, CPC que a ausência de contestação 

acarreta na decretação da revelia; portanto, com fulcro no artigo supra, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida. Cabe destacar que à presente 

lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante 

a existência de relação de consumo entre as partes. A controvérsia da 

presente demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte 

Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que há outra inscrição 

em nome da parte Requerente, o que atenua o abalo moral sofrido. Neste 

ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nestes autos, DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SAKAMOTO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 
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Embargante aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no id nº 

9039803 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 

não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 

que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada e CONDENO a parte Embargante, ao pagamento da multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa à parte embargada, 

conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR SANTOS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 9112592 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Bem como, poucos dias após, adimpliu 

volutariamente o débito. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 

não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 

que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada e CONDENO a parte Embargante, ao pagamento da multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa à parte embargada, 

conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC. Uma vez que a parte 

Embargada concorda com os valores depositados em Juízo, EXPEÇA-SE o 

respectivo ALVARÁ para levantamento conforme dados bancários 

informados. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006684-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA APARECIDA GODOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Assiste razão à parte Embargante, eis 

que o pedido de inclusão do nome da parte Embargada em rol de 

inadimplentes foi formulado no momento da distribuição da demanda. 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO retificando o dispositivo sentencial, doravante assim 

ementado: “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXPEÇA-SE 

ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente da restrição 

discutida nesta demanda. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, 

da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE, expedindo o competente ALVARÁ, 

caso seja necessário. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006437-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifica-se que 

houve a concessão de TUTELA de URGÊNCIA (id nº 7322506); contudo, 

ante a extinção sem resolução do mérito, esta não foi revogada. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para acrescentar ao dispostivo sentencial a determinação 
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de revogação da tutela de urgência, doravante assim ementado: Ex 

positis, DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO 

a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 7322506, devendo a 

Secretaria deste Juízo providenciar a expedição dos ofícios necessários 

aos órgãos de proteção ao crédito e, se for o caso, Cartório de Protestos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença 

embargada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 6685962 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Bem como, poucos dias após, adimpliu 

volutariamente o débito. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 

não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 

que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada e CONDENO a parte Embargante, ao pagamento da multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa à parte embargada, 

conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC. Certifique-se a 

tempestividade do Recurso Inominado apresentado pela parte Requerente 

no id nº 9523468 e após, retornem os autos conclusos, em localizador 

próprio para o recebimento do mesmo. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010944-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. As partes celebraram composição amigável, conforme 

documento juntado ao id nº 10395932. Em breve síntese a composição 

versou na importância total de R$ 1.000,05 (um mil reais e cinco 

centavos); dos quais R$ 900,05 (novecentos reais e cinco centavos) 

seriam pagos mediante depósito em conta bancária informada pela parte 

Requerente e R$ 100,00 (cem reais) a serem quitados até 10 (dez) dias 

após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial. As partes 

postularam pela suspensão do presente feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses ou até homologação do plano de Recuperação Judicial. É a síntese 

do necessário. Decido. O Novo Código de Processo Civil dispõe em seu 

art. 313, II a possibilidade das partes solicitarem a suspensão do presente 

feito. Prazo este que encontra limitação máxima de 06 (seis) meses 

conforme art. 313, §4º, NCPC. Desta feita, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil; DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 

06 (seis) meses, ou seja, até 18.06.2018. E, desde logo, ficam as partes 

intimadas, decorrido o prazo supra a manifestarem-se nos autos, inclusive 

caso ocorra a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, enquanto 

vigore a presente suspensão. INTIME-SE. Publique-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007800-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA AZARIAS (EXECUTADO)

DOUGLAS GABRIEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. Quanto ao pedido formulado no id nº 10698990 este não 

comporta acolhimento uma vez que, nos termos do acordo pactuado entre 

as partes a Sra EDNEIDE RAMOS DOS SANTOS responderia como 

devedora solidária e não substituiria seu filho nos autos. Ademais, referido 

pedido ainda restará prejudicado uma vez que transitada em julgado a 

presente sentença, o referido processo será dado baixa no Cartório 

Distribuidor permitindo que a parte Requerida obtenha a Certidão Negativa 

que necessita. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-77.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JAIR ADAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a inscrição de 

seu nome em rol de inadimplentes. Em sua petição inicial a parte 

Requerente afirma que solicitou o cancelamento, em 09/09/2013, de todos 

os serviços contratados referentes à linha telefônica nº (66) 3531-1414, 

conforme protocolos de atendimento nº 20134302942325, 

20130202121797, 20139302124700 e 20136394286646; todavia, 

constatou que a parte Requerida mantinha a linha telefônica nº (66) 

8849-2642 vinculada à linha fixa. A a ausência de impugnação específica 

pela parte Requerida, torna-se incontroverso que a parte Requerente 

solicitou o cancelamento de todos os serviços referentes à linha telefônica 

nº (66) 3531-1414; ademais, esta limitou-se a arguir pela existência de 

contratação, o que frisa-se, não foi a causa de pedir da presente 

demanda, mas sim a manutenção de linha telefônica móvel não solicitada, 

segundo informações da exordial, que teria ensejado a cobrança. Desta 

feita, não tem a parte Requerida cumprido seu ônus probatório em 

demonstrar a existência de contratação do terminal telefônica nº (66) 

8849-2642 ou que, eventualmente, no momento do cancelamento a parte 

Requerente teria optado por mantê-la ativa, tem-se por indevida a 

cobrança e pagamento dos valores comprovados nos autos, eis que 

decorrentes de serviços não solicitados. Nesta senda é devida a 

restituição da importância de R$ 169,84 (cento e sessenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos). Todavia, no que tange aos danos morais estes 

não se revelam demonstrados, pois ainda que, a inscrição em rol de 

inadimplentes configure como ofensa moral in re ipsa, faz-se necessária a 

prova de referida inscrição. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. […] 

Carta enviada pelo SPC comunicando a possibilidade de inscrição do nome 

do autor no cadastro restritivo de crédito que não é suficiente para 

comprovar que efetivamente houve a negativação do nome do autor. 

Cabia ao autor trazer aos autos prova de que foi formalizada a inscrição 

de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ônus do qual não se 

desincumbiu. O mero envio de cartas ao domicílio do consumidor 

informando que eventual inadimplemento pode gerar inscrição em cadastro 

restritivo de crédito, sem que ocorra a efetiva negativação, não gera dano 

moral a ser indenizado. […] (TJRJ - APL: 00061198420158190021, Relator: 

ANA CÉLIA MONTEMOR SOARES RIOS GONÇALVES, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 05/10/2017 - grifo 

nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR EXTINTA a relação de 

consumo entre as partes no que tange às linhas telefônicas nº (66) 

3531-1414 e (66) 8849-2642, DETERMINANDO que a parte Requerida 

cancele os contratos referentes a estas; bem como CONDENAR a parte 

Requerida a pagar à parte Requerente a importância total de R$ 169,84 

(cento e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) devendo 

cada valor ser corrigido pelo INPC a partir do respectivo desembolso e 

com a incidência de juros legais a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010786-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE REGINA PEREIRA FREIRE 01171916124 (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171392 Nr: 6583-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Código nº 171392

Vistos,

 Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva em favor do 

acusado JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA em que a defesa alega não 

estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva 

previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

 Instado a se manifestar, o representante do Parquet opinou pelo 

indeferimento do pedido.

É o sucinto relatório. Decido.

O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez 

que existem motivos para a manutenção da prisão, conforme destacado 

no decisum de fls. 132/132-V°.

Dessa forma, em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, o 

pedido de revogação da prisão não deve ser acolhido, uma vez que não 

se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica após a decisão que 

decretou a sua prisão preventiva, pelo que tenho que os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva do acusado permanecem presentes.

Outrossim, somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real 

prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação do 

requerente, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção 

restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva do 

acusado JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA.

Ciência ao Ministério Público.

Em tempo, prossiga-se no cumprimento da decisão proferida em audiência 

à fl. retro.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 76751 Nr: 5128-66.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PROVENZI, ALCIONIR TOLOTTI CHALITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN PROVENZI - 

OAB:61775/RS, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Código nº 76751 Vistos, [...] Diante do exposto, recebo os embargos de 

declaração de fls. 594/627, no entanto, deixo de conhecê-los, pois não há 

contradição, ambiguidade e/ou equívoco de julgamento a ser suprido, 
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mantendo a decisão de pronúncia como lançada. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 249787 Nr: 18165-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CESAR LOPES, CLEBER BOTESINI, 

JOHN LENON DE MORAIS, ANDERSON ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213, 

FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, SAULO 

AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525-MT

 Ação Penal – Código Apolo 249787

Vistos.

Cumpra-se, AINDA NESTA DATA, a decisão prolatada à fl. 452.

Às providências.

 Sinop, 14 de Dezembro de 2017.

Débora Roberta Pain Caldas

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 231649 Nr: 6644-09.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FLORENCIO DA COSTA, MARIA 

REGINA DE OLIVEIRA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ação Penal - Código Apolo 231649.

Vistos.

Diante do teor do requerimento e da declaração às fls. 187/188 e do 

disposto no artigo 196, do CPP, designo o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

16 horas, para interrogatório do acusado Geraldo.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se e requisite-se o acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 11 de dezembro de 2017.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 205257 Nr: 7190-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINIO RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Certifico e dou fé que o advogado ANTONIO FERNANDO ALVES SANTOS 

fica devidamente INTIMADO a comparecer naSecretaria da Segunda Vara 

Criminal desta Comarca, a fim de informar o endereço atualizado do réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 301112 Nr: 9097-06.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico e dou fé que o Advogado NÉVIO PEGORARO, fica devidamente 

INTIMADO a apresentar nestes autos as alegações finais na forma de 

memoriais no prazo de 05 (cinco)dias.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 353675 Nr: 18476-15.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE DE FREITAS SANTOS - 

OAB:16.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURAT DOGAN - 

OAB:6917/MT

 Certifico, que remeti matéria a imprensa para que a parte requerida, 

através do seu advogado já constituido se manifeste sobre o exame de 

DNA.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008066-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. F. (REQUERIDO)

A. C. M. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1008066-70.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (intimação), juntada aos autos, encaminho-a à imprensa para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande, 15 de dezembro 

de 2017. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002182-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELITE FERNANDES LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO FERNANDES LIMA (HERDEIRO)

WESLEY FERNANDES DE LIMA (HERDEIRO)

JOSÉ JULIO DE ASSIS (HERDEIRO)

FAUSTO ANTONIO VIEIRA LIMA (HERDEIRO)

LEANDRO FERNANDES DE LIMA (HERDEIRO)

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA (HERDEIRO)

ADELAIDE FERNANDES DE LIMA (HERDEIRO)

JOÃO FERNANDES LIMA (HERDEIRO)

 

PROCESSO PJE Nº 1002182-60.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande, 15 
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de dezembro de 2017. Edith Garcia Analista Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326043 Nr: 22406-75.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 373454 Nr: 21901-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRTDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 21901-50.2014.811.0002.

Código nº. 373454.

 VISTOS etc.

A parte ré não foi localizada para realização do estudo psicossocial, ante 

a informação de se encontra residindo em outro Estado (fls. 42).

Em consulta ao Sistema INFOSEG, fora localizado mais um possível 

endereço da requerida, anexo, bem ainda fora juntado instrumento de 

substabelecimento (fls. 43/44).

Intime-se o autor, via Advogado, para que informe se persiste a ausência 

de contato com a infante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Realize-se estudo psicossocial com a parte ré e a infante, para o fim de 

aferir a atual situação da infante com o genitor, eventual prática de 

alienação parental pela genitora, ou, óbice no exercício regular do direito 

de convivência, e, ainda, o relacionamento da criança com ambos os 

genitores, além de outras considerações que a equipe multidisciplinar 

entender necessárias, no prazo de 40 (quarenta) dias.

Com o aporte do estudo nos autos, digam as partes e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 292832 Nr: 12676-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRTDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suyan Magalhães de Lima - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PACHECO - 

OAB:16920/PR, SERGIO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:35.666

 Processo nº. 12676-74.2012.811.0002.

Código nº. 292832.

 VISTOS etc.

Intime-se a parte requerente, por Advogada, para que informe nos autos 

se a requerida está cumprindo o acordo entabulado em audiência (fls. 79) 

e homologado por este Juízo (fls. 82).

Após, diga a parte requerida e o Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 400235 Nr: 11423-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN B. FERREIRA 

- OAB:MT 8777, ALYNE RAMMINGER PISSANT - OAB:12.120/MT, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE JACIARA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x) Impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 427108 Nr: 25730-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: "(...) DISPOSITIVO.Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO da 

Sra. ROSA APARECIDA BEZERRA BARBIERI, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes 

os seus demais direitos políticos e civis, nomeando como curador, sua 

filha, a requerente, Sra. ADRIANA BARBIERI TABORDA, também 

qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. P. R. I. Isento de custas, 

eis que defiro ao pedido formulado pela requerente (fls.06, item “1” 

).Lavre-se o termo de curatela definitiva.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445983 Nr: 9938-74.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDIVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOCILEIDE DE IZABEL VASCONCELOS 

VIEIRA, brasileiro(a), convivente, operadora de serviços gerais, Telefone 
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65-9213-5131. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil/2015. P. R. I.Isento de custas, eis 

que defiro o pedido formulado pela parte requerida (fls. 62).Lavre-se 

termo de guarda em favor dos genitores.Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 03 de 

Outubro de 2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2017

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 288537 Nr: 7995-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSA, GEORGINA GUIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SANTANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13572, FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - 

OAB:14859, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - OAB:15900, TATIANE 

DA SILVA ARGENTINO - OAB:21.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

- OAB:14905

 “Vistos etc. Redesigno a audiência para a data de 15 de Março de 2017, 

às 16 horas. Saem os presentes devidamente intimados. Expeça-se 

mandado de intimação para o requerido.

 Christiane da Costa Marques Neves

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 233124 Nr: 13161-79.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADLG, HNDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, MARILEY FERREIRA GOMES - OAB:11.719

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005334-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. M. O. (RÉU)

M. B. P. D. O. (RÉU)

A. M. D. O. S. (RÉU)

M. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1005334-19.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 17/7/2017 (Id9025731), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 14:30horas. Várzea 

Grande/MT, 15 de dezembro de 2017. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 409708 Nr: 16471-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, RDS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, encartada as fls. 82/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 449457 Nr: 11626-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA UNIVAG - OAB:, Ronan Jackson Costa - UNIVAG - 

OAB:4.871

 Certifico e dou fé que, cumprindo as normas contidas no artigo 162, § 

4ºdo CPC, e Ordem de Serviço nº 001/2007-GAB, encaminho os autos a 

parte autora para impugnação a contestação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 214518 Nr: 9860-61.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABS, IRBW-rPsmMABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, tendo em vista a constituição de novo causídico (fls. 64/66), 

proceda-se a devida anotação no Sistema Apolo, bem como na capa dos 

autos, evitando-se eventual nulidade em face das intimações e 

publicações futuras.

Intime-se a parte autora, para que no prazo do art. 321, parágrafo único 

do CPC/2015, emende a petição de fls. 72/74 ao procedimento previsto 

nos artigos 523 e ss do CPC/2015, haja visto que o cumprimento de 

sentença possui sistemática própria, sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, IV, do mesmo Códex.

Decorrido o termo, concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 385865 Nr: 2562-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKVLR, CLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 
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- OAB:9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 Vistos em correição.

Denota-se dos autos (fl. 329) que somente a parte autora foi devidamente 

intimada para se manifestar quanto aos documentos de fls. 154/327, razão 

pela qual, com o fito de evitar futura alegação de violação ao Princípio 

Constitucional do Contraditório (art. 5º, LV da CF c/c art. 7º do CPC/2015), 

determino a intimação do requerido, para que, querendo, manifeste-se nos 

autos quanto aos documentos supramencionados, no prazo de 15 

(quinze) dias, em analogia ao disposto no art. 437, §1º, do CPC/2015.

Decorrido o termo, renove-se vista dos autos ao Parquet.

Após, concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 406235 Nr: 14681-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE QUEVEDO MARCONCINI, ENIVAL QUEVEDO 

MARCONCINI, JOÃO CARLOS QUEVEDO MARCONCINI, JANINE 

MARCONCINI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DE ENIVAL MARCONCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Denota-se dos autos que em decisório de fl. 90f/v, foi determinado que a 

Inventariante comprova-se a união estável havida entre o extinto e a Sr.ª 

Zaine Emília de Barros, haja vista o pedido para incluí-la no polo ativo da 

demanda.

Em petição de fls. 96/98 a inventariante requer que este juízo reconheça a 

aludida união estável sob o argumento de que esta fora reconhecida pela 

Justiça do trabalho, bem como pelo prosseguimento do feito.

Já em petição de fl. 117, o herdeiro pugna pelo levantamento dos valores 

vinculados ao presente feito através da expedição de Alvará Judicial.

É o necessário. Decido.

Destarte, já está pacificada na doutrina e na jurisprudência a possibilidade 

da cumulação do pedido de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável com o de abertura de Inventário.

É sabido que o Juízo de Família é o competente para a ação declaratória 

de existência e dissolução de união estável, contudo, quando a união 

estável é arguida em sede de inventário onde figuram outros herdeiros, 

deve o juiz analisar as provas documentais produzidas e decidir acerca 

da existência e da duração da referida união como questão prejudicial, o 

que a priori se mostra inviável, ante a ausência de tais requisitos.

 Quando a união estável restar incontroversa e, versando a controvérsia 

apenas acerca do tempo em que se iniciou e se encerrou, deve o juiz 

decidir se pelos documentos produzidos pelas partes se conclui pela 

delimitação temporal da união estável e havendo bens adquiridos neste 

período, dar continuidade ao processo de inventário e partilha.

 Se, contudo, não concluir pela comprovação da data exata do início e do 

fim da união, deve o inventário continuar somente acerca dos bens sobre 

os quais não há controvérsia que são objeto de partilha, ficando os 

demais na posse de quem encontra-se registrado, aguardando a 

declaração da união estável no juízo competente, que dependendo da 

decisão pode-se realizar a sobrepartilha.

A Jurisprudência é farta acerca desse entendimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que remeteu às vias 

próprias o reconhecimento da união estável e determinou a suspensão da 

ação de inventário. Inconformismo do inventariante. Possibilidade de 

reconhecimento de união estável nos autos do inventário, ante a 

existência de prova documental. Reserva de quinhão - O inventário 

prossegue, com a partilha dos bens anteriores à União Estável - Decisão 

reformada, a fim de que a questão seja apreciada pelo Juiz da causa, nos 

autos de inventário, e para autorizar a partilha dos bens não sujeitos à 

reserva de quinhão - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 

3878368920108260000 SP 0387836-89.2010.8.26.0000, Relator: Viviani 

Nicolau, Data de Julgamento: 01/03/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/03/2011)

Destarte, tendo em vista as informações contidas nestes autos, não há 

como se dar prosseguimento no Inventário, eis que o mérito do pedido de 

Reconhecimento e Dissolução da União Estável havida entre a Sr.ª Zaine 

Emília de Barros e o de cujus, implicará diretamente no quinhão do 

herdeiro.

Destaco ainda, que em razão da maioridade do herdeiro legítimo, faz-se 

necessária a modificação do encargo de Inventariante, cujo múnus deverá 

ser exercido pelo filho.

Dito isto, INDEFIRO os pedidos de fls. 96/98 e 117 e, determino a intimação 

do herdeiro DOUGLAS RICARDO PRADO DE ALMEIDA, manifeste 

interesse do encargo de inventariante.

Em seguida, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

para que seja cumprido integralmente o decisório de fl. 90f/v, sob pena de 

remessa ao arquivo.

Decorrido o termo, certifique-se e concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 440661 Nr: 7110-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8004/MT-230904/, WAGNER MARCELO M. B. 

ESTAGIARIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a juntada das primeiras declarações às fls. 41/42, cite-se a 

parte interessada, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos da decisão de fl. 36v-f.

Após, intime-se a inventariante para que traga aos autos os documentos 

necessários nos termos postulados pela Procuradoria do Estado à fl. 64, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumprida a determinação supracitada, renove-se vista dos autos à 

Fazenda Pública, do contrário, determino a remessa do presente feito ao 

arquivo, com baixa e anotações de praxe, retomando seu curso assim que 

houver cumprimento desta determinação em sua integralidade.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 261194 Nr: 149-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHZT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FARIA FERNANDES - 

OAB:10487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:3769

 Ex Positis, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios em razão 

da gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a preclusão temporal 

deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 301282 Nr: 22023-34.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Yuji Miyashita Piona - 

OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441

 Vistos em correição.

 Intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 
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(quinze) dias – artigo 1.010, § 1°, do Código de Processo Civil. Havendo 

apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões - 

artigo 1.010, § 2°, do mesmo diploma legal.

Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, com as homenagens estilares.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 349620 Nr: 15533-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDSM, ADCM, RCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGEANE CRISTINA DE CAMPOS, Cpf: 

00138692130, Rg: 1413219-2, Filiação: João Francisco de Campos e Maria 

Rosária de Campos, data de nascimento: 12/03/1981, brasileiro(a), natural 

de Várzea Grande-MT, solteiro(a), vendedora/desempregada, Telefone 

9245-4683. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar continuidades aos autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Vieira da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2017

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 433297 Nr: 2991-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA FERNANDA MINOSSO, FERNADO MARCOS 

MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:MT 

6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Denota-se dos autos que em petição acostada às fls. 32/35, a 

Inventariante pugnou pela dilação de prazo para apresentar as primeiras 

declarações consoante o disposto no decisório de fl. 28.

Passados mais de 1 (um) ano e até o momento não houve o cumprimento 

do encargo estabelecido à inventariante.

Destarte, determino a intimação do herdeiro FERNANDO MARCOS 

MINOSSO, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no 

encargo de inventariante, cumprindo INTEGRALMENTE a determinação de 

fl. 28, apresentando as primeiras declarações, bem como demais 

diligências solicitadas à época.

Decorrido o termo, havendo cumprimento da determinação, volva-me 

concluso, do contrário, determino a remessa do presente feito ao arquivo, 

com baixa e anotações de praxe, retomando seu curso assim que houver 

cumprimento da determinação constante no decisum de fl. 28f/v em sua 

integralidade.

 Intime-se.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371224 Nr: 20351-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 8.882, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454, RAFAEL MARQUES DESANI - OAB:371224/E, STELA CUNHA 

VELTER - UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

89018265187, Rg: 1303602-5, Filiação: Artilio Francisco da Silva e Tereza 

Felix da Silva, data de nascimento: 11/03/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), rh, cabeleireiro e mototaxista, Telefone 9601-1290. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar continuidade aos autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Vieira da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2017

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418451 Nr: 21236-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEMDA, KMDA, JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOYCE MELO PEREIRA, Cpf: 

79585507234, Rg: 4956381, Filiação: Pedro Oliveira Pereira e Angsela da 

Silva Melo, data de nascimento: 27/06/1982, brasileiro(a), natural de 

Altamira-PA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR CONTINUIDADE AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Vieira da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2017

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 96984 Nr: 6435-94.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI MARIA CARNEVALI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMELINDA BAIONI CARNEVALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho in totum o requerimento de fl. 155; determino a intimação da 

inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda as 

respectivas juntadas.

Decorrido o termo, e uma vez cumprida as determinações mencionadas, 

dê-se nova vista dos autos à Procuradoria Geral do Estado.

Intime-se.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 386872 Nr: 3226-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA FIGUEIREDO MARTINS, JORGE NEPOCENO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:OAB/MT 16768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho in totum o requerimento de fl. 101; determino a intimação da 

inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda as 

respectivas juntadas.

Decorrido o termo, e uma vez cumprida as determinações mencionadas, 

dê-se nova vista dos autos à Procuradoria Geral do Estado.

Intime-se.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388531 Nr: 4441-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRMA, INDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRENE NUNES DE MOURA, Cpf: 

01375871129, Rg: 1731948-0, Filiação: Braulina Nunes de Moura e João 

Dias de Moura, data de nascimento: 02/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais/domestica, Telefone 9204--3674. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar continuidade.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Vieira da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2017

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 406235 Nr: 14681-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE QUEVEDO MARCONCINI, ENIVAL QUEVEDO 

MARCONCINI, JOÃO CARLOS QUEVEDO MARCONCINI, JANINE 

MARCONCINI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DE ENIVAL MARCONCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, friso que no Inventário pelo rito do arrolamento não há 

necessidade da oitiva do Ministério Público Estadual, tampouco da 

Fazenda Pública Estadual, pois, no caso em análise, não há interesse de 

incapaz (art. 178, II, do CPC/2015); e, as questões relativas a tributos e 

taxas serão objeto de lançamento administrativo, caso a PGE não 

concorde com os valores atribuídos pela requerente, cobrando-lhe pela 

via administrativa o que julgar cabível.Da análise do acervo probatório, 

verifica-se que os herdeiros renunciaram o quinhão que lhes era devido 

em favor da meeira, nos termos do art. 1.806 do C.C., conforme termos de 

renúncia de fl. 52 e 63.Ex Positis, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, o arrolamento dos bens 

descritos nestes autos, deixados por ENIVAL MARCONCINI, atribuindo ao 

nele contemplado os respectivos quinhões em favor de MARLENE 

QUEVEDO MARCONCINI, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.Expeça-se carta de adjudicação e, se for o caso, notifique-se a 

Fazenda e a seguir, arquive-se.Isento de custas e honorários face à 

gratuidade de justiça que ora defiro, o que faço com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado 

e, procedida às expedições necessárias, arquive-se com as necessárias 

baixas e anotações.Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTANA VITORIANO OAB - MT20095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO IVO DA COSTA - ME (RÉU)

ELIEZER JORGE DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001315-04.2016.8.11.0002 AUTOR: JOSE CARLOS TASSI RÉU: ELIEZER 

JORGE DE CAMPOS, SIMAO IVO DA COSTA - ME Vistos... Ao autor para 

manifestar-se sobre a certidão contida no Id. 8272425, no prazo de dez 

dias. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 418519 Nr: 21281-04.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO COSME BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Z PROGETTA E COSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463/0, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOELLY DO COUTO 

ALBANAZ SILVA - OAB:OAB/MT 16.835

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 331551 Nr: 280-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE PEREIRA OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DRESCH - 

OAB:OAB/RS88561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 55771 Nr: 1874-32.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VICENTE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427474 Nr: 25942-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA MARTINS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO WALGUER ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 443944 Nr: 8794-65.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA AQUIDIOCESANA DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OLÍMPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 444301 Nr: 9006-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMAPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

PAPÉIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R SILVA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BOCCIA FRANCISCO - 

OAB:SP/99.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 106246 Nr: 2336-47.2007.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE MARTINEZ MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAX - TELEFONIA E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA 

LUZ - OAB:OAB/MT 12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 277199 Nr: 20737-55.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ - OAB:13.783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381006 Nr: 27481-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRÓ - CONDÔMINO CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOYSES FERES ZAROUR, MARIA MARCELA 

DA SILVA ZARAOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 418233 Nr: 21124-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA CRUZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARVALHO RACHID - 

OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA MONTEIRO - 

OAB:, EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte sobre a certidão do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 235310 Nr: 15292-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CRISTÓVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDSON BUENO CINTRA, JACINTO 

MIRANDA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ALMEIDA GIL - 

OAB:7154

 Processo n.º 15292-27/2009 (Cód. 235310)

Vistos...

Ao credor para manifestar-se sobre os documentos a seguir juntados, no 

prazo de 10 (dez) dias, e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 406366 Nr: 14777-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANI FERREIRA DIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14777-79/2015 (Cód. 406366)

Vistos...

Realizadas pesquisas do endereço da ré, intime-se a autora para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 58271 Nr: 4134-82.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZ PREDILETO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI - 

OAB:16783/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Processo nº 4134-82/2003 (Cód. 58271)

Vistos...

Realizadas pesquisas no sistema Infojud, a empresa não prestou 

Declarações ao Fisco nos últimos anos, conforme documentos em anexo.

Intime-se o credor para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 251204 Nr: 10493-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA COSTA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 719/2010 (Cód. 251204)

Vistos...

Ao credor para manifestar-se sobre os documentos referentes à 

pesquisa do endereço do réu, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426436 Nr: 25333-43.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JAQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Impulsiono estes autos para intimar as partes no prazo de 10 (dez)dias 

para especificarem as provas a serem produzidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431710 Nr: 1959-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1959-61/2016 (Cód. 431710)

Vistos...

Ao credor para manifestar-se sobre os documentos a seguir juntados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 8047 Nr: 367-12.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIKRAFT SACOS MULTIFOLHEADOS DE PAPEL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉO MATOSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338.877/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:

 Processo nº 367-12/1998 (Cód. 8047)

Vistos...

Realizadas pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud, providencie a Sra. 

Gestora o arquivamento dos documentos sigilosos em pasta própria, que 

ficarão à disposição da parte credora na forma do Capítulo 2, Seção 16, 

da CNGC, em especial o item 2.16.4 .

Relativamente às informações prestadas pelo sistema Renajud, por não 

serem sigilosos, determino sua juntada nos autos.

Intime-se o credor para deles tomar conhecimento e manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 47247 Nr: 2427-16.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR MEDEIROS MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:4653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 089/02 (Cód. 47247)

Vistos...

Realizadas pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud, o que defiro 

considerando que a Execução, proposta nos idos de 2002, ainda não foi 

satisfeita, providencie a Sra. Gestora o arquivamento dos documentos 

sigilosos em pasta própria, que ficarão à disposição da parte credora na 

forma do Capítulo 2, Seção 16, da CNGC, em especial o item 2.16.4 .

Relativamente às informações prestadas pelo sistema Bacenjud, por não 

serem sigilosos, determino sua juntada nos autos.

Intime-se o credor para deles tomar conhecimento e manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303356 Nr: 24284-69.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA TEREZINHA BORTOLETI-ME - HOTEL PORTAL 

DA AMAZONIA, ROSANA TEREZINHA BORTOLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTANA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

SANDRO CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891, 

ELISE FAEDA - OAB:OAB/MT 17.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora impugnar à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376654 Nr: 24292-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araquari Indústria e Comércio de Fibras Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Adriano Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA HOLZ - OAB:19229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 24292-75/2014 (Cód. 376654)

Vistos...

Ao autor para manifestar-se sobre os documentos referentes à pesquisa 

do endereço do réu, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448816 Nr: 11311-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO GOMES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCCO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:19592/O, HEMERSON LEITE DE SOUZA - OAB:OAB/MT20626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 11311-43.2016.811.0002

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LAURO GOMES DOS ANJOS

PARTE REQUERIDA: ROCCO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

INTIMANDO: LAURO GOMES DOS ANJOS – CPF nº 571.413.471-00.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART.485, III, §1º, DO CPC.

DESPACHO: “CUMPRIMENTO O DISPOSTO NO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PESSOALMENTE A DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO”.

Várzea Grande - MT, 15 de dezembro de 2017.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009086-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009086-96.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOCINEY LEMES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que esta sendo descontado de seu Holerite valor que 

não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. 

Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevido os 

descontos automáticos em folha de pagamento feitos pelo banco réu, pois 

aduz não ter realizado o respectivo empréstimo, tornando os descontos 

indevidos. Tais circunstancias, evidenciam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual está configurado ante a impossibilidade dos descontos 

continuarem a serem realizados o que configura o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em 

parte para DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos em folha de 

pagamento da autora, referente ao aos valores indicados sob a Id. nº 

4546063 (Banco PAN S/A), nos valores de R$ 472,31 e R$ 120,69, sob 

pena de multa que arbitro em R$ 500,00 para cada novo desconto 

realizado. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 28/03/2018, às 09:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008954-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 566 de 605



DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT0008719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMOLDADOS ZORTEA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008954-39.2017.8.11.0002 AUTOR: LUCAS BELLO RÉU: PREMOLDADOS 

ZORTEA LTDA Vistos... Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 294, parágrafo único, do CPC. Pela análise perfunctória dos 

fatos e documentos tenho por indevida a suposta cobrança ou a 

manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores e 

protestos, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não possui, 

tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito e protestos até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR a expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá para 

que SUSPENDA no prazo de 48 horas os efeitos do protesto levado a 

efeito sob a NF nº 5080, no valor de R$ 14.190,00 sob a Id. nº 10965940 - 

Pág. 1, sacadas em favor de Premoldados Zortea Ltda, apresentada pelo 

BANCO BRADESCO S.A, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 (pelo prazo de 30 dias). Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 28/03/2016, às 

08:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por precatória ou 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008959-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ANTONIO LOPES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008959-61.2017.8.11.0002 AUTOR: ANGELO ANTONIO LOPES GARCIA 

RÉU: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV ENGENHARIA 

E PARTICIPACOES SA Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 28/03/2018, às 09:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por envolver direito de menor, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009028-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SERGIO CAMILO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009028-93.2017.8.11.0002 AUTOR: SILVIA CAMPOS DOS SANTOS RÉU: 

CARLOS SERGIO CAMILO DA SILVA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

28/03/2018, às 10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009066-08.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009066-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MAIARA DOS REIS 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

28/03/2018, às 10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009000-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIPIA LEMES RAMOS XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009000-28.2017.8.11.0002 AUTOR: LIPIA LEMES RAMOS XAVIER RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. O Novo Código de Processo Civil, 

positiva de forma muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação 

jurisdicional mais efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a 

Mediação têm sido destacadas como importantes instrumentos para 

solução rápida e pacífica dos conflitos. Partindo dessa premissa, os 

processos de Cobrança de Seguro DPVAT, são enviados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para realização de 

audiência de conciliação, onde a parte é submetida à perícia médica a fim 

de medir o grau de suas lesões no intuito de chegarem a um denominador 

comum e transigirem. No entanto, da análise do último relatório 

disponibilizado pelo Centro de Conciliação (09.03.2017), noto que dos 72 

(setenta e dois) processos encaminhados ao Mutirão, somente em 01 (um) 

deles a seguradora ofereceu proposta de acordo, argumentando, que 

para apresentação de proposta, necessária seria a comprovação do 

pedido administrativo. A exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

pela seguradora como condição para a apresentação de proposta de 

acordo, a meu ver, foge da função social da respectiva solenidade, 

porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os processos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, determinando 

que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ. 

Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 28/03/2018, às 10:30 horas, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009095-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BARBOSA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009095-58.2017.8.11.0002 AUTOR: IRINEU BARBOSA DE MATOS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. O Novo Código de Processo Civil, positiva de forma 

muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional mais 

efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm sido 

destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e pacífica 

dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de Cobrança de 

Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para realização de audiência de conciliação, onde a parte é 

submetida à perícia médica a fim de medir o grau de suas lesões no intuito 

de chegarem a um denominador comum e transigirem. No entanto, da 

análise do último relatório disponibilizado pelo Centro de Conciliação 

(09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) processos encaminhados 

ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a seguradora ofereceu proposta de 

acordo, argumentando, que para apresentação de proposta, necessária 

seria a comprovação do pedido administrativo. A exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo pela seguradora como condição para a 

apresentação de proposta de acordo, a meu ver, foge da função social da 

respectiva solenidade, porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os 

processos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

determinando que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ. Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 28/03/2018, às 

11:00 horas, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 568 de 605



que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009100-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANDERLEIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009100-80.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA VANDERLEIA DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. O Novo Código de Processo Civil, positiva de forma 

muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional mais 

efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm sido 

destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e pacífica 

dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de Cobrança de 

Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para realização de audiência de conciliação, onde a parte é 

submetida à perícia médica a fim de medir o grau de suas lesões no intuito 

de chegarem a um denominador comum e transigirem. No entanto, da 

análise do último relatório disponibilizado pelo Centro de Conciliação 

(09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) processos encaminhados 

ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a seguradora ofereceu proposta de 

acordo, argumentando, que para apresentação de proposta, necessária 

seria a comprovação do pedido administrativo. A exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo pela seguradora como condição para a 

apresentação de proposta de acordo, a meu ver, foge da função social da 

respectiva solenidade, porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os 

processos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

determinando que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ. Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 28/03/2018, às 

11:30 horas, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009101-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENIZIA BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009101-65.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA LENIZIA BRANDAO DE 

OLIVEIRA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. O Novo Código de Processo Civil, 

positiva de forma muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação 

jurisdicional mais efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a 

Mediação têm sido destacadas como importantes instrumentos para 

solução rápida e pacífica dos conflitos. Partindo dessa premissa, os 

processos de Cobrança de Seguro DPVAT, são enviados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para realização de 

audiência de conciliação, onde a parte é submetida à perícia médica a fim 

de medir o grau de suas lesões no intuito de chegarem a um denominador 

comum e transigirem. No entanto, da análise do último relatório 

disponibilizado pelo Centro de Conciliação (09.03.2017), noto que dos 72 

(setenta e dois) processos encaminhados ao Mutirão, somente em 01 (um) 

deles a seguradora ofereceu proposta de acordo, argumentando, que 

para apresentação de proposta, necessária seria a comprovação do 

pedido administrativo. A exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

pela seguradora como condição para a apresentação de proposta de 

acordo, a meu ver, foge da função social da respectiva solenidade, 

porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os processos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, determinando 

que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ. 

Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 28/03/2018, às 13:30 horas, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1005477-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005477-42.2016.8.11.0002 AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

RÉU: MARIA EUNICE DO ESPIRITO SANTO Vistos... Recebo a emenda retro 

juntada. Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Trata-se de Ação de Despejo com 

Pedido Tutela Antecipada com Desocupação do Imóvel e Cobrança de 

Aluguéis proposta por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA em desfavor de 

MARIA EUNICE DO ESPIRITO SANTO na qual alega, em síntese, 

inadimplência no pagamento de aluguel referente 09 meses, totalizando o 

montante de RR$ 6.928,10 ( seis mil novecentos e vinte e oito reais e dez 

centavos). Para antecipação dos efeitos da tutela, devem estar 

demonstrados os requisitos legais específicos, quais seja, a prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no art. 300, do 

CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação 

de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que o contrato de locação firmado entre 

os litigantes deu-se de forma verbal pelo prazo de 06 meses, sendo que 

até o momento o réu/locatário não efetuou o pagamento referente há 09 

alugueres, totalizado o equivalente a R$ 6.928,10 ( seis mil novecentos e 

vinte e oito reais e dez centavos), comprovando o primeiro requisito. A 

inadimplência no pagamento de alugueres é elemento a autorizar a 

concessão de liminar de despejo independentemente de motivo, nos 

termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, considerando que o 

contrato não prevê nenhuma das garantias previstas no art. 37, da 

referida Lei, o que comprova o segundo requisito autorizador da medida. 

Tenho ainda, que ação de despejo por falta de pagamento prescinde de 

notificação, haja vista que a mora decorre do simples inadimplemento. 

"LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

INADIMPLEMENTO CONFIGURADO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO. A ação de despejo por falta de 

pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do 

simples inadimplemento". (TJSP APL: 00064111020108260002 SP 

000641110.2010.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 

12/11/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/11/2014). Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrada, pelo fato do réu estar usando o 

imóvel sem pagar qualquer prestação ao autor, o que vem lhe causando 

grandes prejuízos. Dessa forma, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando que o réu/locatário seja intimado a desocupar o imóvel objeto 

do instrumento contratual de Id. 4338138 - Pág. 1 no prazo de 30 dias, sob 

pena de expedição de mandado de despejo. Para efetivação da ordem e 

por tratar-se de medida inaudita altera parte, determino que o autor preste 

caução, em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (Lei n.º 

8.245/91, art. 59, § 1º), mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. 

À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 21/03/2018, às 16:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio 

ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001303-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR LIRA NAZARIO (AUTOR)

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001303-53.2017.8.11.0002 AUTOR: GILDEMAR LIRA NAZARIO, MARIA 

LUCIA MIRANDA LIRA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos... Por trata-se 

de Ação de Rescisão Contratual com pedido de tutela de urgência, 

alegando a autora que após 02 anos da aquisição do imóvel, até o 

momento o autor não conseguiu transferir, recebo-o na forma do art. 300, 

do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Da análise dos autos noto estar demonstrado o primeiro 

requisito, onde vejo que a parte autora em 08/10/2014 arrematou o imóvel 

(Id. nº 4955160) localizado na Travessa do Nico, 135, lotes 15 e 16, da 

quadra 102, com área total de 720 m² e construção com 194 m², 

loteamento Jardim Eldorado, na Cidade de Várzea Grande-MT, matriculado 

sob o nº 81.636 do 1º RI local, ofertado pela Ré em leilão extrajudicial, 

conforme Ata e Recibo de arrematação de imóvel – lote 23 (anexo), pelo 

preço de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). No entanto, já se 

passaram aproximadamente dois anos e até o momento o autor não 

obteve sucesso em providenciar a transferência do imóvel para seu nome, 

causando-lhe dissabores. Com relação ao segundo requisito, o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo também estar 

demonstrado, vez que o autor não obteve sucesso nas tentativas junto ao 

réu, causando-lhe problemas e ônus desnecessário. DIANTE DISSO, 

estando suficientemente demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA 

para DETERMINAR que o réu se se abstenha de cobrar as parcelas 

vincendas do financiamento (Id. nº 4955101) no nome do autor, em virtude 

da discussão quanto à rescisão contratual, sob pena de multa que arbitro 

em R$ 500,00 reais. À vista da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 

CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 21/03/2018, às 17:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 
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acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTUNES REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001985-42.2016.8.11.0002 AUTOR: LUCAS ANTUNES REZENDE RÉU: 

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME Vistos... 

Não verificando de plano a possibilidade de julgamento antecipado, na 

forma do art. 355, II do CPC, encontra-se o feito na fase do art. 357 do 

CPC. Outrossim, levando em conta que as circunstâncias da causa 

presumem ser improvável a transação em audiência preliminar e pela 

economia e celeridade processuais, passo ao saneamento do feito, na 

forma prevista no art. 357, § 3o, do CPC. Desde já, fixo os pontos 

controvertidos de que a prova deverá versar sobre legalidade da 

cobrança da dívida. No mais, não havendo matéria de ordem pública que 

mereça apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas 

e encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução. Intimadas as partes para 

apresentarem às provas, ambas manifestaram interesse na oitiva de 

testemunhas, o que desde já defiro. Consigno ainda, que este juízo ouvirá 

de ofício o depoimento das partes (CPC, art. 361, II). Diante disso, designo 

audiência de instrução e julgamento para 13/03/2018, às 15:00 horas. 

Consigno que, as partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de 

testemunhas, sob pena de não serem intimadas e ouvidas por este juízo 

(CPC, art. 357, § 4º). Ainda no impulso, determino a intimação da parte 

requerida, para manifestar-se quanto à impugnação e os documentos 

apresentados pelo autor no prazo lei. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003638-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (AUTOR)

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003638-45.2017.8.11.0002 AUTOR: JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, 

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS RÉU: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 

Vistos... Cumpra-se a liminar concedida em sede de agravo (Id. nº 

11142993 - Pág. 1-3), expedindo-se contra-mandado. Quanto aos 

embargos de declaração, em virtude da decisão do agravo que reverteu e 

suspendeu a concessão do despejo, perde este o seu objeto; Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009250-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBSON JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIA ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

RICHARDSON RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009250-61.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FLAVIO PEREIRA DA SILVA, 

FLAVIA ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS, ROBSON JUNIOR DE OLIVEIRA 

SANTOS, RICHARDSON RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS, RONALD 

ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS INTERESSADO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos... A ação de Alvará Judicial 

é considerada um procedimento de jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares. Por 

consequência, resta essencial a participação do Ministério Público, como 

fiscal da lei. Não há réu na demanda, cabendo então ao juiz apenas 

investigar se a parte requerente é legítima para levantar os valores 

pleiteados, ou cumpre os requisitos necessários para realização de 

determinada atividade. Para isso, a parte deverá apresentar os 

documentos que se fizerem necessários no caso concreto. Nesse 

sentido, analisando os autos, verifico tratar-se de cumprimento de uma 

obrigação referente a um contrato de compra e venda de veículo, onde o 

autor em sede de tutela antecipada requer que o réu providencie a 

transferência e licenciamento do respectivo veículo. No entanto, na 

jurisdição voluntária não existe uma lide, ou seja, não há conflito de 

interesses entre duas pessoas, mas apenas um negócio jurídico, com a 

efetiva presença do juiz. Não há que se falar também, em obrigação de 

fazer mediante tutela antecipada ante a falta de lide processual. Dessa 

forma, oportunizo a parte autora prazo de 15 dias para emendar sua 

inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único) nos 

seguintes termos: - Adequar seus pedidos e fundamentos jurídicos por se 

tratar de jurisdição voluntária nos termos da Ação de jurisdição voluntária 

indicados no CAPÍTULO XV DOS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA, Seção I, bem como nos termos da LEI Nº 6.015, DE 31 DE 

DEZEMBRO DE 1973. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009235-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009235-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIMAR RIBEIRO 

Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no 

DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito 
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Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009296-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISINO PEDRO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009296-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LISINO PEDRO DE 

BARROS Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009314-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009314-71.2017.8.11.0002 AUTOR: LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos... Intime-se a autora para no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 284), juntar extrato original expedido 

diretamente pelo Serasa e/ou SPC, devidamente timbrado, a fim de 

demonstrar cabalmente a restrição. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005925-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 15 de dezembro de 

2017. Nº DO PROCESSO: 1005925-15.2016.8.11.0002 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida pela empresa de correios e 

telégrafos, no prazo de 5 (cinco) dias. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ELZA BERNARDETE HUMBERGER SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001558-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELEN LOPES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA HENRIQUE MAGALHAES OAB - MT18557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Camargo de oliveira (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 15 de dezembro de 

2017. Nº DO PROCESSO: 1001558-11.2017.8.11.0002 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar sobre a correspondência devolvida pela empresa de correios e 

telégrafos, no prazo de 5 (cinco) dias. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ELZA BERNARDETE HUMBERGER SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446154 Nr: 10033-07.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEY ANTONIA DA CUNHA ALMEIDA, IVANILSON 

PEREIRA DA CUNHA, MARILANDE CARDOSO DA CUNHA NASCIMENTO, 

NILZO PEREIRA FILHO, FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIESEL DE LIMA PROENÇA, AGROPECUÁRIA 

LAGOA DO SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednéia Silvana Gançalves - 

OAB:12.320/MT, ELZA DA S. OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Intimação a parte Requerente pra manifestar sobre a certidão de FLS 220. 

NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 230487 Nr: 10582-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE - UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TALDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247

 Processo nº 10582-61/2009. (Cód. 230487)

Vistos...

Realizados bloqueios/penhora pelo sistema Bacenjud em contas do 

devedor Rafael Taldivo nos valores de R$ 2.495,54 e R$ 770,65, este 

apresentou às fls. 135/138, petição acompanhada dos documentos de fls. 

138/177, alegando que o valor refere-se ao depósito de seu salário, 

entendendo ser impenhoráveis, rogando pela liberação.

Os documentos de fls. 130 comprovam que a penhora de R$ 2.495,54 e 

R$ 770,65, recaiu em saldo proveniente de salário.

A Constituição Federal e a lei processual civil estabelecem que são 

totalmente impenhoráveis os proventos e salários, especificamente, os 

arts. 7º, X, da CF/88, e 833, IV, do CPC.

 Consequentemente, incidindo bloqueio sobre valores impenhoráveis, deve 

ser acolhida a pretensão da devedora quanto ao desbloqueio, razão pela 

qual defiro o pedido de fls. 185 para determinar a devolução dos valores 

penhorados na conta do devedor Rafael Taldivo, em específico, os 

valores R$ R$ 2.495,54 e R$ 770,65.

Por verificar que os valores não foram transferidos para a Conta Única, 

determino desde já o seu desbloqueio.

Após, ao credor para impulsionar a execução.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes
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Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 229325 Nr: 9488-78.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIVANIA MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDOLFO LÁZARO VILELA GARCIA, JAIR 

SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, Stela Cunha Velter - OAB:4.984

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 521744 Nr: 25327-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS RIACHUELO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON ROCHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das razões acima elencadas, hei por bem DETERMINAR a 

expedição de alvará em favor do embargante, uma vez que o montante 

penhorado de fato pertence à conta de sua titularidade e não seria 

razoável responder por condenação imposta a empresa que não integra 

seu grupo econômico. Expeça-se alvará para liberação do valor 

penhorado nos autos principais em favor da embargante, observando a 

conta informada à fl. 08.Encaminhe-se cópia desta decisão aos autos 

principais de código 402829Intime-se o embargado para, querendo, 

contestar em 15 (quinze) dias (art. 679, do CPC), consignando-se que, 

não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pelo Embargante Terceiro (art. 344, do CPC).Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 14 de dezembro 

de 2017. Ester Belém Nunes Juíza de Direito em Substituição

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005706-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PROENCA CEOLATTO (AUTOR)

CLAUDIANE GUIMARAES DE MORAIS CEOLATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - GOLDEN GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)

SABARA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005706-65.2017.8.11.0002 AUTOR: ALISSON PROENCA CEOLATTO, 

CLAUDIANE GUIMARAES DE MORAIS CEOLATTO RÉU: SPE - GOLDEN 

GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SABARA NEGOCIOS E 

PARTICIPACOES LTDA Vistos, em correição. Cuida-se de Ação de 

Rescisão Contratual e Devolução dos valores pagos c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais, proposta por ALISSON PROENÇA CEOLATTO e 

CLAUDIANE GUIMARÃES DE MORAIS em desfavor de GOLDEN GARDEN 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SABARÁ NEGÓCIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. Aduzem que, firmaram contrato de compra e 

venda de lote urbano no Condomínio Golden Garden, pelo valor de 

R$69.350,42, sendo que já pagou R$19.282,30, mas a obra foi embargada 

no mês de agosto de 2015 pela SEMA, por se tratar de área de 

preservação permanente. Afirmam que buscaram a Central de Conciliação 

e Mediação da Capital para resolver a situação, participando de duas 

sessões de conciliação, contudo sem êxito. Assim, requer a concessão 

de tutela antecipada, para declarar a rescisão do contrato, assim como a 

suspensão dos efeitos do contrato, e sejam as Rés compelidas a não 

efetuarem qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos 

autores, bem como que impossibilite as rés de efetuarem quaisquer 

restrições em nome dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de fixação de astreintes. Os autos vieram conclusos para 

decisão. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visam os requerentes a imediata rescisão do contrato com a 

suspensão dos seus efeitos, para que as rés não efetuem qualquer tipo 

de cobrança, nem efetue qualquer restrição aos seus nomes junto aos 

órgãos de proteção de crédito. No caso o pleito merece parcial 

acolhimento, para ser determinada a suspensão dos efeitos do contrato e, 

por consequência, determinar que as requeridas se abstenham de efetuar 

cobrança de valores remanescentes e incluir os nomes dos requerentes 

nos cadastros de inadimplentes. Nesse ponto, a probabilidade do direito 

restou evidenciada pela documentação juntada aos autos, a qual 

comprova que os requerentes firmaram contrato de compra e venda de 

imóvel com a requerida e que o empreendimento encontra-se embragado 

pela SEMA/MT desde 2015. Já o fundado receio de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo evidencia-se no fato de os requerentes serem 

impelidos a pagar por um bem que não poderá ser seus, fato que por certo 

compromete a renda familiar e os impede de fazer novos investimentos no 

ramo imobiliário para concretizar o sonho da casa própria. Ademais, são 

funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção 

ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E 

viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase 

impossível. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento 

final, pois a presente medida liminar não reconhece a pretensão autoral, 

nada impede a cobrança ou execução do contrato, que está garantido 

pelo imóvel em questão. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, 

poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes 

os requisitos. Todavia, o deferimento do pedido de rescisão contratual na 

antecipação dos efeitos da tutela implicaria no acolhimento de plano dos 

pedidos, bem como acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida 

oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o 

disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO em parte a 

antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela parte autora, para 

determinar a suspensão do contrato firmado entre as partes, que as 

requeridas se abstenham cobrar o saldo remanescente do contrato, bem 

como de incluir os nomes dos autores nos cadastros de inadimplentes por 

débito envolvendo o contrato em questão, sob pena de multa diária que 

fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa. Concedo à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do 

CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 15 de março de 2018, às 

16horas, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 25 de setembro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002953-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 573 de 605



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002953-38.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AVELINO CLAUDIO DA SILVA 

REQUERIDO: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos, em 

correição. Em análise dos autos, verifico que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela perdeu o objeto. Isso porque o autor almeja a imediata 

suspensão das parcelas vincendas e ainda não pagas constante no 

aditivo contratual - confissão de dívida - até decisão final, contudo, 

segundo se extrai do referido contrato, a ultima parcela venceu em 

15/7/2017 (id. 6681620 - Pág. 1). No mais, em que pese a manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, nos termos 

do art. 334, § 4º, I, a audiência só não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

Desse modo, designo para o dia 15 de março de 2018, às 16h30, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). 

Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos do CPC). Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Várzea Grande, 25 de setembro de 2017. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001678-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001678-54.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por EDITE DOMINGUES DA SILVA 

em desfavor de MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Aduz que, 

adquiriu da requerida mediante financiamento um apartamento de 2 

quartos, localizado na Rua Goiás nº 525, Bairro Nova Várzea Grande, pelo 

valor de R$133.780,00, mudando-se em agosto de 2015. Todavia, a partir 

de junho de 2016 a estrutura do condomínio começou a apresentar 

diversos problemas, tais como infiltrações, vazamento de gás e falta de 

água. Afirma que, seu apartamento também apresenta diversas falhas na 

estrutura, ‘o banheiro vive alagado, escorrendo água pela parede, a 

parede as sala está mofada e com manchas, ainda os quartos não 

possuem voltagens 220, pelo que o eletricista ‘precisou puxar os fios do 

chuveiro do banheiro para os quartos sendo que os fios estão expostos 

no teto dos quartos, outro fator de risco à família da reclamante.’ Assim, 

pugna pela concessão de antecipação de tutela para determinar que a 

requerida proceda com os reparos no apartamento, arrumando as 

paredes e o rodapé mofados e danificados pelo vazamento de água, 

efetue a pintura, proceda com a adequação da água e gás nos 

apartamentos para que não faltem, e redistribua a voltagem de 220 para 

os quartos. Pugna pelos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o 

relato. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da apreciação dos autos verifica-se que os 

requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A probabilidade 

do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual 

demonstra a aquisição da unidade habitacional da requerente há menos de 

três anos, bem como demonstram a existência de falhas e/ou defeitos na 

estrutura do imóvel. Já o perigo de dano repousa no próprio fato de os 

ocupantes do imóvel serem expostos aos efeitos nocivos do mofo que 

está se propagando nas paredes, além do risco de um curto-circuito em 

razão das instalações elétricas precárias realizadas para a obtenção de 

energia na voltagem 220. Ainda, o direito a uma moradia digna para a 

autora e sua família, o qual é assegurado constitucionalmente, nos termos 

do art. 6.º, da Carta Magna – e sua impossibilidade de arcar com os 

custos dos reparos necessários ou de morar em outra residência, 

evidenciam o perigo de dano irreparável Neste sentido, colaciono acórdão 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido em caso 

semelhante: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – 

APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS POUCO TEMPO APÓS A COMPRA – 

REPAROS DEFINITIVOS A PRIORI NÃO REALIZADOS - TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – 

ART. 273, I, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 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.” (AI, 144401/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015, Data 

da publicação no DJE 02/03/2015). De outro norte, os relatórios de 

assistência técnica constante no id. nº 5478493 demonstram que o 

condomínio apresentou vazamento de gás no mês de junho de 2016, 

contudo o relatório de 19/10/2016 indica que a situação foi regularizada, 

posto que na referida data não foram encontrados vazamento. De tal 

modo, decorrido quase um ano dos fatos sem notícia de novo vazamento, 

têm-se que é desnecessário deferir tutela neste sentido. De igual modo, 

inexiste prova de que o condomínio ficou desabastecido de água por 

diversos dias ou que o problema ainda persista, não consta nos autos 

cópia da ata da assembleia do condomínio que tratou do problema. De 

qualquer modo, ao que tudo indica o problema já foi resolvido na 

assembleia que deliberou pela construção de um castelo de água maior. 

Por fim, cumpre consignar que a presente medida não prejudica os 

interesses e Direitos da parte ré, em razão da sua provisoriedade, pois se 

não for vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, a ré poderá 

buscar o ressarcimento dos gastos com os reparos no imóvel. Posto isso, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, inicie e realize os 

reparos e obras necessárias no apartamento da autora, consertando as 

paredes e rodapés que estão danificados por infiltrações e/ou apresentam 

mofo, com o devido acabamento, bem como disponibilize pelo menos uma 

tomada com de 220 volts nos quartos, sob pena de multa diária de R$ 

300,00 (trezentos reais), fixada com fulcro no § 3º, do artigo 537, do 

Código de Processo Civil. Cite-se/ intime-se a ré, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 28 de março de 2018, às 16h, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Várzea Grande, 12 de setembro de 2017. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000120-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEY ANTONIA DE LIMA OAB - 545.620.741-91 (CURADOR)

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO OAB - MT15909/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1000120-47.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SANTANA CURADOR: MARINEY ANTONIA DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

BMG Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Absoluta de 

Contrato Bancário c/c Inexistência de Obrigação de Pagamento c/c 

Restituição de Quantia Pagas c/c Tutela Antecipada proposta por Marcos 

Antonio de Santana representado por Mariney Antonia de Lima em 

desfavor de Banco BMG, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. No decorrer da 

demanda, as partes firmaram acordo ao Id. 9798220, pugnando por sua 

homologação e extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do 

NCPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Os honorários devem ser 

especificamente carreados a uma ou outra parte. Como não houve acordo 

das partes relativamente aos honorários, só se pode concluir que cada 

parte responderá pelos honorários de seu advogado. Com o trânsito em 

julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. 

P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de outubro de 2017. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008909-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DINEI DOS SANTOS (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004880-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT0010986A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALBEM MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERTINI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.A. BARCELOS CERIMONIAL - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003069-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURISMAR JOSE SILVA (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003332-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

MARCOS CEZAR CORDEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001272-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO BRITO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY LEITE DE CAMPOS (RÉU)

PAULO RONALD DE OLIVEIRA (RÉU)

GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (RÉU)

D. NILDA GODOY DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ITAMAR (TESTEMUNHA)

VALTAIR SILVA MARANS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001272-67.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARCOS RODRIGO BRITO DOS SANTOS RÉU: ARY LEITE DE 

CAMPOS, D. NILDA GODOY DE CAMPOS, PAULO RONALD DE OLIVEIRA, 

GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de adjudicação compulsória proposta por Marco Rodrigo Brito dos Santos 

em desfavor de Espólio de Ary Leite de Campos, todos devidamente 

qualificados nos autos. No id. 6826863 as partes informaram que 

acordaram sobre o objeto da presente lide. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro 

que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea 

“b” do CPC. Custas na forma pactuada, cuja exigibilidade fica suspensa 

pelo prazo previsto em lei, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. Expeça-se ofício ao Cartório competente solicitando a 

transferência dos imóveis descritos na inicial ao autor, mediante o 

pagamento dos emolumentos correlatos. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 575 de 605



Processo Número: 1007922-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, manifestar-se, 

no prazo legal a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002526-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LIMA FAUSTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, manifestar-se, 

no prazo legal a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002657-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, manifestar-se, 

no prazo legal a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006086-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELI DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005019-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANDRE FRANCISCO LIMA OAB - SP183134 (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005893-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA COSTA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005306-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLI RODRIGUES DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005302-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETH PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Charles Baccan Júnior OAB - SP196702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004811-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1003505-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO WALLMAR LTDA - ME (EXECUTADO)

MARILUZ NAVARRO TEIXEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450/O 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005408-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GONCALO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 576 de 605



Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005984-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003261-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDO CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002763-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005916-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384345 Nr: 1617-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSE MARQUES DE MORAES, POSTO 

RIO CUIABÁ LTDA, ILDO ZANETTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404594 Nr: 13696-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para se manifestarem a 

respeito dos cálculos de fl. 144.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 226079 Nr: 6331-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RUBIA APARECIDA MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 
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12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURILIO DE SANT ANA 

MALHEIROS - OAB:3269/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338087 Nr: 6361-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON A. P. BASSAN - 

OAB:18651/MT, SOLANGE JANCZESKI - OAB:OAB/MT12.702-B

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402079 Nr: 12444-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIRA DE OLIVEIRA MALHEIROS, ANTONIO 

MALHEIROS, ARY MENDES MALHEIROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES DA 

SILVA - OAB:, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066, 

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 32005 Nr: 691-70.1996.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iemat-Instituição Educacional Matogrossense.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wania Christian Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas, efetuar o depósito de 

diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 83841 Nr: 5980-66.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BARBOSA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO TAKANOBU MIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Bastian Fagundes - 

OAB:8907/MT

 Considerando o pedido de desarquivamento do feito retro, intimo, por meio 

da presente certidão, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

requerer o que entender de direito, sob pena do retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 82260 Nr: 4639-05.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 278881 Nr: 22549-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO BENEDITO JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, Keilla machado - OAB:15359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327701 Nr: 24024-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N MARIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, 

REGINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de suspensão retro bem como já ter decorrido o 

prazo pretendido sem qualquer manifestação intimo, por meio da presente 

certidão, a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, visando o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404496 Nr: 13629-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. R. OLIVEIRA COSMÉTICOS ME, ELIENE RODRIGUES 

DE OLIVEIRA QUEIROZ, FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18115/A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para se manifestarem a 

respeito dos cálculos de fls. 182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 247736 Nr: 7471-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETH ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para se manifestarem a 

respeito dos cálculos de fls. 335/336.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 269834 Nr: 13297-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇÕES MG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:5332-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB 

6.848-B MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para se manifestarem a 

respeito dos cálculos de fls. 298.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 295814 Nr: 16069-07.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARCOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO UEMURA, BENEDITO CARLOS 

DE BRITO UEMURA, LEO MARTINS HASKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER DE 

ABREU LIMA - OAB:6177, daniel muller de abreu e lima - OAB:, 

daniel muller de abreu lima - OAB:, sergio henrique de barros 

maciel el hage - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 333855 Nr: 2411-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO- AFFEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTUNES DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para se manifestarem a 

respeito dos cálculos de fl. 170.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436650 Nr: 4966-61.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON JONH QUINTANA AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 22/01/2018, às 08h00, no 

Hospital Sotrauma, localizado na Rua Dom Aquino, n. 355, Bairro Dom 

Aquino em Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 484574 Nr: 4772-27.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTINS, CIA DOS BICHOS (M.A. 

JARROS MARTINS & CIA LTDA. ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DOREA SALDANHA 

BORGES - OAB:OAB/MT17.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001667-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BENEDITA DE SOUZA (AUTOR)

G. G. A. (AUTOR)

I. V. G. A. E. S. (AUTOR)

PATRICIA GREGORIO (AUTOR)

G. F. G. D. C. (AUTOR)

M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVA APARECIDA LEMES OAB - PR11408 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

VALDILEIA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001667-59.2016.8.11.0002 

AUTOR: ISABELLY VITORIA GREGORIO ARRUDA E SILVA, GABRIELLY 

GREGORIO ALVES, GIOVANA FERNANDA GREGORIO DE CAMPOS, 

PATRICIA GREGORIO, MIKAELLY DE SOUZA FERRAZ, JOSIANE BENEDITA 

DE SOUZA RÉU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, REDECINE BSB 

CINEMATOGRAFICA LTDA Vistos etc., Compulsando os autos, verifico 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da ilegitimidade passiva Aduzem os 

requeridos serem parte ilegítimas para figurar no polo passivo da 

demanda, tendo em vista que a primeira requerida alega que os supostos 

fatos descritos na inicial foram causados única e exclusivamente pelos 

prepostos da segunda requerida, sendo que da mesma forma a segunda 

requerida também imputa aos prepostos da primeira requerida as ações 

descritas nos autos. Dessa forma, observo que a preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pelos requeridos se confunde com o mérito 

da lide, uma vez que para a análise da referida preliminar mostra-se 

necessário verificar a extensão da eventual responsabilidade dos 

prepostos de ambas as requeridas na abordagem realizada aos autores 

durante a sessão de cinema, motivo pela qual a presente preliminar será 

analisada conjuntamente com o mérito. Da inépcia da petição inicial Alega o 

requerido a inépcia da petição inicial em virtude da ausência de provas 

quanto os fatos descritos na inicial. Desde logo, vejo que a preliminar não 

prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 

330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de 
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pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos 

incompatíveis entre si. Com efeito, a análise do processo revela que a 

petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras supra, tanto que possibilitou a realização da defesa 

sem maiores empecilhos. Assim, rejeito a preliminar em análise. Não 

havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

sua instrução. Dos pontos controvertidos A partir dos autos e tendo em 

vista a natureza da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: a) se os prepostos das requeridas 

ofenderam/constrangeram as autoras e b) se os fatos ensejaram danos 

morais e os seus respectivos valores. Diante da natureza da controvérsia, 

defiro a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2018, às 17:00 

horas. Desde já fica os advogados das partes cientificados de que cabe a 

eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a 

autora informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316014 Nr: 12365-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Bruno Medeiros Pacheco, MIKA DA AMAZÔNIA 

ALIMENTOS LTDA, DIPALMA COM. DISTR. LOG. PRODS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, ARCOM S/A, MOINHO SETE IRMÃOS LTDA, BANCO SAFRA S/A, 

BUNGE ALIMENTOS S/A, VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ITAU UNIBANCO 

S/A, JUREMA SABINA S ARARAS P HORTIFRUTIGRANJEIROS, 

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO 

BRADESCO S/A, DISVECO LTDA, YOKI ALIMENTOS S/A, 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), 

CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, OI S/A, BRF S.A, FRIGELAR 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, ANGELO AURICCHIO & CIA LTDA, 

ODILSON FERREIRA GARCIA FILHO, AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ 

LTDA, ERIBERTO RUFINO DE LIMA, IRMÃOS GARCIA 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO DA SILVA COMERCIAL AGRÍCOLA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, DISTRIBUIDORA CUIABANA PRODUTOS DE HIGIENE E 

LIMPEZA LTDA, LADIMAR ALEIXO DOS SANTOS, NESTLE BRASIL LTDA, 

INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA, LIGUE GÁS 

DISTRIBUIDOR LTDA, DMCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO LTDA, MTSU1 ALIMENTOS LTDA, M.P. CARVALHO TELES 

SANTANA & CIA LTDA-ME, CAFÉ BEBE BEM LTDA, TOCANTINS 

REFRIGERANTES LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON), 

COMPAMHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, RMS SOFTWARE S/A, quimica amparo ltda, general mills 

brasil alimentos, Copacel Industria e Com. De Calcarrio e Cereais Ltda, 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIM. LTDA, TOTVS S.A, MASSA 

FALIDA COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

HOLANDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, ALESSANDRA FRANCISCO - OAB:14542, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:MT/13241-A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - 

OAB:3549, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15343/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:18.603/B, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, DANIEL PAULO 

MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:10110, 

DIOGO SARTINI SILVA - OAB:OAB/MG 130.758, EDSON JOSÉ DE 

BARCELLOS - OAB:OAB/GO 2.241, ERICA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 187.397, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.431-A, FABIO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 200.186, FABIO 

SCHNEIDER - OAB:5.238-OAB-MT, FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, HILTON CARDOSO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

214.330, HOMERO BELLINI JUNIOR - OAB:OAB/RS 24.304, JACKSON 

MARIO DE SOUZA - OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, Jacson 

mario de souza - OAB:4635 MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - 

OAB:OAB/MT 15.363, JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JR. - OAB:6398/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, 

LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:DF 1942-A, MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12.325, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, MILENA 

PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima 

- OAB:3.127-A OAB/MT, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:4606/GO, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

7683, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT, ROBERTO MATOS DE BRITO - 

OAB:30035/MG, SORAIA KESROUANI - OAB:OAB/MS 5750-B, SUELI 

CRISTINA SANTEJO - OAB:OAB/SP 214.645, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, AUTORIZO a alienação do mobilizado da massa falida 

relacionado no laudo pericial para ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA pelo 

valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), livre de quaisquer ônus, a 

rigor do disposto no inc. II, art. 141, da Lei n.° 11.101/05, devendo o 

adquirente iniciar os depósitos em juízo, no prazo de cinco dias.Efetuado o 

depósito da primeira parcela, providencie-se o Sr. Administrador Judicial o 

necessário para a liberação dos bens ao adquirente.Relativamente aos 

pedidos do Administrador Judicial, passo a deliberá-los.I – Em relação às 

despesas do mês de dezembro/2017 (R$ 9.905,51), consigno que já 

houve a liberação da quantia de R$ 8.214,90 (fls. 6249), razão pela qual 

autorizo a expedição de alvará do valor remanescente, ou seja, R$ 

1.690,61 (mil seiscentos e noventa reais e sessenta e um centavos);II – 

Autorizo, outrossim, a expedição de alvará para pagamento das despesas 

referentes aos mês de janeiro e fevereiro/2018 no valor de R$ 8.544,83 

(oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), 

devendo a Secretaria providenciar a expedição dos alvarás no início de 

cada mês;III – Autorizo a expedição de alvará no valor de R$ 3.800,00 

(três mil e oitocentos reais) para pagamento dos serviços prestados pela 

empresa Cotecontro – Construtora de Redes Elétricas, referente à 

aquisição e instalação do padrão para fornecimento de energia elétrica no 

imóvel situado na Av. Júlio Campos;IV – No tocante ao pedido de liberação 

dos valores dispendidos com serviço de vigilância no imóvel localizado na 

Av. Júlio Campos, referentes a outubro e novembro/2017 (R$ 5.996,87 e 

R$ 7.500,00, respectivamente), determino a apresentação de contrato 

formal celebrado pelo Administrador com a empresa prestadora do serviço 

– Galseg Serviços de Segurança, a fim de melhor subsidiar o valor 

pretendido;....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 320947 Nr: 17349-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NASCIMENTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 
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OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB 4032 

para juntar aos autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> 

Emissão de Guias Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências 

>> Primeira Instância >> Número Único do Processo e preencher os 

demais dados, ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado 

mediante entrega de envelope.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243929 Nr: 4878-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BONIFACIO ADORNO, JUSCÉLIA 

CRUZ ARISTIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FERNANDA FORTES - 

OAB:10.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, JORGE LUIZ BRANQUINHO - OAB:8644/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIOVALDO AZEVEDO, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto PROMOVER REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lydian Gabriela Vitorio 

Moura, digitei.

Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19432 Nr: 742-13.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON VELOSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRESCINCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO S/C LTDA, CNPJ: 03752318000117, Inscrição Estadual: 

130500143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5 

(CINCO) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois 

esse encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto 

PROMOVER REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lydian Gabriela Vitorio 

Moura, digitei.

Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429521 Nr: 550-50.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLI KNOOP, NELSA HINERASKI KNOOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ESTEVES WESTPHAL, GILSINEIA 

BISCONSINI STRALIOTTI WESTPHAL, CARTORIO/OFICIO DO REGISTRO 

CIVIL E NOTAS DO MUNICPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO SIMON - OAB:36.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Processo n.º 5550-50/2016. Código 429521

Vistos...

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRE E 

VENDA DE IMÓVEL RURAL, DE REGISTRO E DE HIPOTECA C/C 

REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO MORAL, PERDAS E DANO E MÁ-FÉ, 

COM PEDIDO DE PRELIMINARES proposta por ORLI KNOOP E NELSA 

HINERASKI KNOOP, RONI KNOOP E VIVIAN JAQUELINE DA SILVA 

BAIERLE KNOOP em desfavor de LEANDRO ESTEVES E WHESTPHAL E 

GILSINEIA BISCONSINI STRALIOTTI E CARTÓRIO/OFICIO DO REGISTRO 

CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO.

Em face do que consta sob às fls. 99/102, em que as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos.

Dessa forma, cumprida a obrigação pela seguradora, DOU ESTA AÇÃO 

COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC, ao que torno seu 

efeito a cerca de fls.103.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito em distribuição local

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405829 Nr: 14434-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, MAURICIO 

THOMAZ DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

FERRAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALIANÇA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, 

CNPJ: 01352224000125, Inscrição Estadual: 13170040-5. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto 

PROMOVER REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lydian Gabriela Vitorio 

Moura, digitei.

Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381421 Nr: 27816-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VENDELINO WELTER, ADELAR JOARES 

BOMM, JOSE MARIO NOGEKOWSKI, CHRISTIANOALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL PRODUTOS 

DA LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANOALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123/A/MT, ELIAS HORACIO DA 

SILVA - OAB:4816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751/RS, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL 

PRODUTOS DA LAVOURA LTDA, CNPJ: 88456082000124. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentarem as impugnações que entenderem conveniente 

ao pedido, conforme decisão descrita abaixo.

Despacho/Decisão: AUTOS CÓD. N.º 381421Vistos, etc.Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Lavrofértil Produtos da Lavoura 

Ltda. (fl. 59) alegando, em síntese, que houve contradição entre a decisão 

de fl. 49 e legislação pertinente ao caso, uma vez que a autofalência da 

embargante (autos Cód. 28478) foi decreta sob a égide do Decreto-Lei n. 

7.661/45, portando o presente feito deve seguir os ditames do respectivo 

diploma legal e não da nova lei de falência, conforme se baseou a decisão 

objurgada.Pois bem, analisando detidamente a pretensão da embargante, 

verifico que ela não se amolda as hipóteses prevista em lei, porquanto não 

pretende seja aclarada a decisão questionada, pois os seus comandos 

estão em ordem lógica e de acordo com a legislação em vigor. Em 

verdade, almeja seja a decisão totalmente modificada para adaptar aos 

preceitos do Decreto-lei n. 7.661/45.A despeito disso e muito embora a 

decisão de fl. 49, nos moldes em que proferida, não acarrete efetivo 

prejuízo as partes envolvidas, atendendo a pretensão da embargante 

modifico a decisão questionada para adaptá-la aos termos do aludido 

Decreto-lei a fim de evitar alegações de nulidades futuras, o que 

comprometeria a marcha processual.Assim, no impulso do processo, 

determino a intimação da falida e do síndico recém-nomeado para, no 

prazo de três dias cada um, manifestarem sobre a presente habilitação 

retardatária (art. 98, § 1º, DL n. 7.661/45).Expeça-se edital de aviso aos 

interessados para que, no prazo de 10 dias, apresentem as impugnações 

que entenderem conveniente ao presente pedido.Após, colha-se o 

parecer do Ministério Público.Oportunamente, venham-me os autos 

conclusos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 18 de setembro de 

2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito em Substituição 

LegalPortaria n. 359/2017-PRES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHANNY DE 

CASTRO, digitei.

Várzea Grande, 30 de novembro de 2017

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001667-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BENEDITA DE SOUZA (AUTOR)

G. G. A. (AUTOR)

I. V. G. A. E. S. (AUTOR)

PATRICIA GREGORIO (AUTOR)

G. F. G. D. C. (AUTOR)

M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVA APARECIDA LEMES OAB - PR11408 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

VALDILEIA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001667-59.2016.8.11.0002 

AUTOR: ISABELLY VITORIA GREGORIO ARRUDA E SILVA, GABRIELLY 

GREGORIO ALVES, GIOVANA FERNANDA GREGORIO DE CAMPOS, 

PATRICIA GREGORIO, MIKAELLY DE SOUZA FERRAZ, JOSIANE BENEDITA 

DE SOUZA RÉU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, REDECINE BSB 

CINEMATOGRAFICA LTDA Vistos etc., Compulsando os autos, verifico 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da ilegitimidade passiva Aduzem os 

requeridos serem parte ilegítimas para figurar no polo passivo da 

demanda, tendo em vista que a primeira requerida alega que os supostos 

fatos descritos na inicial foram causados única e exclusivamente pelos 

prepostos da segunda requerida, sendo que da mesma forma a segunda 

requerida também imputa aos prepostos da primeira requerida as ações 

descritas nos autos. Dessa forma, observo que a preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pelos requeridos se confunde com o mérito 

da lide, uma vez que para a análise da referida preliminar mostra-se 

necessário verificar a extensão da eventual responsabilidade dos 

prepostos de ambas as requeridas na abordagem realizada aos autores 

durante a sessão de cinema, motivo pela qual a presente preliminar será 

analisada conjuntamente com o mérito. Da inépcia da petição inicial Alega o 

requerido a inépcia da petição inicial em virtude da ausência de provas 

quanto os fatos descritos na inicial. Desde logo, vejo que a preliminar não 

prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 

330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de 

pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos 

incompatíveis entre si. Com efeito, a análise do processo revela que a 

petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras supra, tanto que possibilitou a realização da defesa 

sem maiores empecilhos. Assim, rejeito a preliminar em análise. Não 

havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

sua instrução. Dos pontos controvertidos A partir dos autos e tendo em 

vista a natureza da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: a) se os prepostos das requeridas 

ofenderam/constrangeram as autoras e b) se os fatos ensejaram danos 

morais e os seus respectivos valores. Diante da natureza da controvérsia, 

defiro a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2018, às 17:00 

horas. Desde já fica os advogados das partes cientificados de que cabe a 

eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a 

autora informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 
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solenidade em tela seja consolidada. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006923-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARICEILI PERTELY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006923-46.2017.8.11.0002 

AUTOR: ARICEILI PERTELY DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Ariceily Pertely da Silva promove 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais 

c/c liminar cautelar de urgência em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., sustentando, em síntese que foi locatária de 

uma sala comercial situada na Avenida Couto Magalhães, n°. 2016, sala 

112, 1º andar, Edifício Espaço Empresarial, Centro, nesta comarca, com 

unidade consumidora de n°. 6/20733104-8. Salienta que no dia 13/09/2016 

solicitou o cancelamento do fornecimento de energia na referida unidade 

consumidora, oportunidade em que efetuou o pagamento da última fatura, 

no valor de R$ 275,10 (duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos). 

Todavia, continuou a receber faturas de cobrança da requerida, nos 

valores de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 

452,24 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), 

apesar de a sala se encontrar desocupada. Assim, afirma que não 

efetuou o pagamento das cobranças, uma vez que já havia solicitado o 

cancelamento da unidade consumidora, não obstante, a requerida incluiu 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que vem lhe causando 

inúmeros prejuízos. Destarte, requer a concessão de tutela de urgência, a 

fim de seja seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa. Determinada a emenda da inicial no Id. 10011709, 

manifestou-se no Id. 10404361. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem das cobranças. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 9799029 e 97990335, em virtude 

de supostos débitos contraídos perante a requerida, documentos estes 

que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto ao valor de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), tendo como referência o contrato de n. 

0002073104201609, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 21/02/2018, às 14h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 

359/2017 - PRES

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008291-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CONCEICAO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008291-90.2017.8.11.0002 AUTOR: FRANCISCA DA CONCEICAO SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos... Em 

se tratando de ação movida em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis 

que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – 

caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste 

modo, este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da 

lide, em vista da existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA 
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FAZENDA PÚBLICA, a quem compete processar e julgar causas cíveis em 

que intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas . Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 

62, § 1º, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008504-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008504-96.2017.8.11.0002 

AUTOR: CLAUDINEIA SILVA NUNES RÉU: OI S/A Vistos etc. Claudinéia 

Silva Nunes, promove ação declaratória de inexistência de débito/relação 

jurídica c/c indenização por danos morais e requerimento de tutela 

provisória em face de OI S.A, sustentando, em síntese, que teve o seu 

crédito negado no comércio local, uma vez que a requerida inseriu seu 

nome nos órgãos de Proteção ao Crédito de forma indevida, referente à 

uma suposta dívida no importe de R$ 569,36 (quinhentos e sessenta e 

nove reais e trinta e seis centavos), referente ao contrato de nº. 

5053234694. Sustenta que a cobrança e restrição creditícia são 

totalmente indevidas, uma vez que não contraiu o referido débito com a 

requerida, e tampouco possui relação jurídica com a mesma, razão pela 

qual, requer, em sede de tutela antecipada, a exclusão do seu nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada o 

inexistência da relação jurídica e do débito com a condenação da 

requerida a indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, ambos colacionados no Id. 10689670, em virtude de 

suposto débito junto a requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito R$ 569,36 

(quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente 

ao contrato de nº. 5053234694, no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. No impulso, diante da manifestação expressa da parte autora 

quanto ao interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

21/02/2018, às 15h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n. 

359/2017-PRES

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008561-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008561-17.2017.8.11.0002 

AUTOR: WELITON LOPES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos. Weliton Lopes da Silva promove ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência 

em face de Banco Bradescard (Banco IBI S/A), sustentando, em síntese, 

que ao tentar efetuar compras no comércio local, teve o seu crédito 

negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no valor de R$ 

214,06 (duzentos e quatorze reais e seis centavos), tendo como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 584 de 605



referência o contrato de n. 527462062874000. Enfatiza que desconhece 

os valores cobrados e sustenta que a restrição é totalmente indevida, 

razão pela qual requer a concessão de tutela antecipada para a exclusão 

do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja 

declarada a inexistência dos débitos e a condenação da requerida a 

indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

10721189 e 10721192, em virtude de supostos débitos junto a requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto aos débitos de R$ 214,06 (duzentos e quatorze reais e 

seis centavos), tendo como referência o contrato de n. 

5274620223874000, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 21/02/2018, às 16h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 

359/2017 - PRES

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008777-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI LEITE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10( dez) dias 15 de dezembro de 

2017 ARLECI BENEVIDES DA SILVA SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007841-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA ROSA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias 15 de dezembro de 

2017 ARLECI BENEVIDES DA SILVA SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009247-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906/O (ADVOGADO)

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO OAB - MT23036/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 
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parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa 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, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 288490 Nr: 7945-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDP, MCDAP, ROSA MARIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115-B/SP, RONALDO MEIRELLES COELHO - OAB:9212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte Exequente para, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

proceder a atualização do cálculo de liquidação de sentença. Após, sobre 

os cálculos, manifeste-se a parte Executada, bem como sobre o não 

pagamento de pensão para cada um dos Exequentes, em 10 (dez) dias.

Cumprido o exposto acima, nos termos do art. 535 do NCPC, já intimada a 

parte devedora e decorrido o prazo “in albis” sem impugnação, nos termos 

do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, conforme 

os valores cobrados, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de 

pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser realizado no 

prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do 

NCPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 100431 Nr: 8159-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT, SILZOMAR PEREIRA BEJARA - OAB:

 Vistos,

Em face da inconsistência dos dados bancários fornecidos para crédito – 

alvará eletrônico nº 361073-P/2017 (fl. 116), expeço novo alvará em favor 

da parte executada, devendo para tanto informar seus dados bancários. 

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos, com as 

baixas e cautelas legais. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21051 Nr: 68-69.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SÃO BENTO LTDA, EUSTAQUIO DE 

MIRANDA, MARISE CARVALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA(PROC.EST.) - OAB:2478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:

 Vistos,

Sobre o levantamento de valores bloqueados em favor da empresa 

devedora, ainda, em que pese a juntada de cópia autenticada do contrato 

social atualizada, ad cautelam, determino a juntada de nova procuração 

judicial com o reconhecimento de firma do mandante por autenticidade, vez 

que visivelmente divergente as assinaturas lançadas na procuração e nos 

contratos sociais (fls. 244 e 249/250), além da ausência do extrato 

completo da empresa junto a Junta Comercial, ou informe os dados 

bancários do titular do crédito. Oportunamente, com ou sem manifestação, 

tornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21934 Nr: 73-91.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA DE CONFECÇÃO PAJANY LTDA, PAULO 

HENRIQUE SÉRGIO PEREIRA, NILA LEMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573

 Vistos,

Sobre levantamento de valores em favor da empresa Executada, ainda, 

em que pese a juntada de procuração atualizada, ad cautelam, determino a 

juntada do contrato social e extrato completo da Junta Comercial a fim de 

verificar os poderes de representação dos sócios, ou simplesmente 

informe os dados bancários do titular do crédito. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 276853 Nr: 20351-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO, SUCESSOR DO BANCO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO OSCARINO BARRETO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Adelar Dal Pissol - 

OAB:2.838

 CERTIDÃO

 Certifico que nesta data procedo à intimação da parte embargado, por seu 

Procurador, via DJE, para requerer o que entender por direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de devolução ao arquivo.

 Várzea Grande - MT, 15 de dezembro de 2017.

 Jonildes S. de Almeida

 Auxiliar Judiciario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328928 Nr: 25248-28.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, acerca da parte final da sentença 

a seguir transcrita: “Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.”

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009106-87.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA EDITE DE LIMA (REQUERENTE)

GONCALINA EDITE MARIANA ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50). Cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação 

no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do NCPC). Após, tendo em vista tratar-se de 

ação de concessão de benefício de prestação continuada da assistência 

social à pessoa com deficiência c/c pedido de tutela de urgência, nomeio 

como PERITA JUDICIAL a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

CRM-MT 5752, que servirá, independentemente de compromisso, com 

finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. 

Considerando o grau de especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do(a) Perito(a) Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de 

novo despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes 

sobre o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo ser observado 

o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) perito(a) 

nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) perito(a) 

judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. Encaminhe-se, 

inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos quesitos 

apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º). No que tange à REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

SOCIAL/PSICOSOCIAL, encaminhe-se os autos ao setor técnico, afim de 

que realize um estudo social na parte demandante, SEM PRÉVIO AVISO. 

Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do 

meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009107-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASIO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50), bem como prioridade na tramitação por ser idoso. Anote-se. 

Cite-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis 

(art. 335, c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009337-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NABOR CATARINO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008017-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo legal, impugnar a contestação tempestivamente protocolada. Várzea 

Grande, 15 de dezembro de 2017. Emerson Botelho de Campos Gestor 

Judicial Polo ativo: [ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 

(ADVOGADO), MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO - CPF: 

702.730.731-68 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (REQUERIDO)] 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009341-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIRES BENEDITA FONSECA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Segundo se infere dos autos, a autora pleiteia a prioridade na 

tramitação do feito, alegando ser portadora de neoplasia de reto EC III, 

conforme laudo médico. Desse modo, com fulcro no art. 1.048, I, do CPC, 

concedo a prioridade da tramitação do feito. II) Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, CPC. III) Cite-se o réu dos termos da ação 

para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Cumpra-se. Proceda-se às alterações 

necessárias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 225341 Nr: 5526-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCUS DE AZEVEDO GOMES DARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para que manifeste no feito, requerendo o 

que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 309353 Nr: 5434-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARACOL COMERCIO DE PEÇAS E MOTORES 

LTDA - ME, ALVINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:11.393/MT, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12904/MT, MATEUS CÁSSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 Vistos,

I) Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado a título dos honorários periciais.

II) Intime-se o requerido para que se proceda a regularização processual, 

tendo em vista à ausência de substabelecimento ao patrono Leandro 

Vicente Farias OAB/MT 18.801.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261314 Nr: 358-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA GENEROZA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre 

o interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 272667 Nr: 14745-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NADIR BERNINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre 

o interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 315244 Nr: 11540-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO ARAUJO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216, Rafaella Lory da Silva 

e Silva - OAB:12.445, SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se os alvarás para levantamento dos valores depositados, 

intimandose, na sequência, a parte exequente, para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 231799 Nr: 11904-19.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DE CAMPO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 
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OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Terminados os depoimentos, foi dada a palavra à parte autora, a qual 

reiterou os termos da inicial e pugnou pelo aproveitamento dos atos 

instrutórios já realizados. Ao final, o MM. Juiz ordenou viessem os autos 

conclusos para decisão. Mantenha-se o CD da gravação da audiência nos 

autos, no Computador da Sala de Audiências e em back-up a ser 

depositado em Cartório. Nada mais havendo a consignar, o MM. Juiz 

ordenou que se encerrasse o presente termo, que lido e achado conforme 

vai devidamente assinado. Eu, , Jean – Philippe Trechaud, que o digitei e 

assino.MM. Juiz AdvogadoRequerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431199 Nr: 1641-78.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA EUZILA DA SILVA, ANTONIO FAUSTINO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 231374 Nr: 11498-95.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS MONTEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS DE 

AQUINO - OAB:6947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 161/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 482327 Nr: 3342-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA COLOMBARI MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL - DNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a cópia 

do processo administrativo de fls. 73/92, no prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005786-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOIDEMIL BISPO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005786-63.2016.8.11.0002 AUTOR: NOIDEMIL BISPO DA 

SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ao exame dos autos, 

verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, deixou 

transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme certidão retro. 

Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do Requerido (Município 

de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o efeito da presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344/NPC/15), em razão do 

interesse público indisponível subjacente à matéria (art.345, II/NCPC/15). 

Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública de Várzea Grande, 

torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e interesses que 

defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O único efeito da 

revelia, neste caso, será aquele do art. 346/CPC/15 (caput e parágrafo 

único): “...O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/CPC/15, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e após, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009071-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1009071-30.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOSIANE LAURA 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007564-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY ANTONIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1007564-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ROSELY ANTONIA 

DE CAMPOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Dispenso a realização de audiência de conciliação/mediação, consoante o 

art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o Requerido, para querendo, responder a 

presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça 

consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte autora, para 

querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008751-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MOURA BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1008751-77.2017.8.11.0002 AUTOR: LEANDRO DE MOURA 

BUENO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 432633 Nr: 2555-45.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 314790 Nr: 11087-13.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA BELARMINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 101529 Nr: 10692-65.2006.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:OAB/MT 6.522

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 246987 Nr: 19954-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20104112, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4112/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/05/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.478,38

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 267227 Nr: 5815-09.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a Defensoria Pública requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 430854 Nr: 1390-60.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA GONÇALINA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA MAGALHÃES - OAB:21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259288 Nr: 18889-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MACEDO FOSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 590 de 605



PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID MACEDO FOSTER, Cpf: 

32388934915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos, etc. Trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na 

certidão de inscrição de dívida ativa à fl.06/08.A parte exequente pugnou 

pela extinção do feito, nos moldes do art. 794, I do CPC, informando que o 

créditoexeqüendo exercícios 2006, 2007 e 2009 referente a inscrição 

imobiliária 302.184.0015 (fls.30/31).É a síntese. Fundamento e 

Decido.Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o 

curso do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.Por tais 

razões e, com sustentáculo nos artigos 794, inciso I, c/c 269, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito.Proceda ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes, bem como desbloqueio de contas, tendo 

em vista que a parte executada nada mais deve a Fazenda Pública 

Estadual.Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2017

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 298573 Nr: 19116-86.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MARY DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MIRANDA 

COSTA - OAB:33.505 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.Nos termos da 

legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo legal para 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 311182 Nr: 7254-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA SANTIAGO LTDA - ME, SÔNIA 

SOELI MATOS SANTIAGO, URUMY CARNEIRO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: URUMI RONDON CARNEIRO 

SANTIAGO - OAB:119143/MG

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar a PARTE REQUERIDA, para 

requer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 266138 Nr: 5206-26.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTON JOSE PAITER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando as partes acerca do retorno dos 

autos da instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 257644 Nr: 15684-30.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320179 Nr: 16569-39.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JANETE LUPERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com fulcro 

no artigo 487, I, do Novel Código de Processo Civil, e, condeno o requerido 

a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais, a ser pago de uma única vez.O referido valor deverá ser 

corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de 

juros legais, estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo 

pagamento.Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas 

processuais, nos termos Lei nº. 7.603/2001.Contudo, condeno-o ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação.Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.Custas “ex 

lege”. P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 497394 Nr: 12395-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON REGINALDO SANTOS, ANDERSON 

FIGUEIREDO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Intimar o advogado Dr. Adriano Lucas Leite (OAB/MT 17.994), constituído 

pelos acusados Anderson Figueiredo Sanches e Renilson Reginaldo 

Santos, para todos comparecerem na continuação da AIJ designada para 

o dia 30/01/2018 às 14h, conforme decisão de fls. 175v à 176, cujo teor é 

o seguinte: “Vistos. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pleito de 

revogação do réu RENILSON REGINALDO SANTOS, mantendo a prisão 

preventiva com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, 

barrando a reiteração criminosa do réu.

Designo o dia 30/01/2018, às 14h00min, para continuação da audiência de 

Instrução e Julgamento.
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Int."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 459113 Nr: 16004-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGO FERREIRA, ALEX SANTANA 

NEVES, ISAIAS SANTOS GAMA, RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DEFENSORIA ´PÚBLICA DE VÁRZE GRANDE 

- OAB:, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21549/MT, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 Intimar a advogada Silvana Moraes Valente (OAB/MT 7139) e o advogado 

Rafael Moraes Valente (OAB/MT 21.549), constituídos pelo acusado Celso 

Rodrigo Ferreira, para no prazo legal se manifestar sobre as testemunhas 

faltantes, conforme decisão proferida em audiência (fls. 665/verso).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 485440 Nr: 5305-83.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HENRIQUE DE PINHO, LENILSON 

FERREIRA DE CAMPOS, ODENIR ARAUJO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLO FARES ABINADER 

NETO - Defensor - OAB:, LUCÉLIA RONDON - OAB:OAB/MT8.932

 Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ANDERSON HENRIQUE DE PINHO, 

LENILSON FERREIRA DE CAMPOS e ODENIR ARAÚJO DE ALMEIDA, nas 

penas do artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal.Do Réu ANDERSON 

HENRIQUE DE PINHO:Assim, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de 

reclusão (CP, art. 157, § 3º, última parte).Diante da ausência de quaisquer 

outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, tornando a 

pena de 20 (vinte) anos de reclusão definitiva, devendo ser cumprida, 

inicialmente em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, a c/c art 2º, § 1º 

da Lei nº 8.072/90).Do Réu LENILSON FERREIRA DE CAMPOS: Assim, fixo 

a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão (CP, art. 157, § 3º, última 

parte).Consta dos documentos de fls. 363/364 que o Réu é reincidente, 

tendo sido condenado anteriormente por roubo, razão pela qual, em 

atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 4 (quatro) 

meses, resultando esta em 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão.Diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena, tornando a pena de 20 (vinte) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente 

em regime fechado (CP, art. 33, § 2º, a c/c art 2º, § 1º da Lei nº 

8.072/90).Do Réu ODENIR ARAÚJO DE ALMEIDA: Assim, fixo a pena-base 

em 20 (vinte) anos de reclusão (CP, art. 157, § 3º, última parte).Consta 

dos documentos de fls. 365/366 que o Réu é reincidente, tendo sido 

condenado anteriormente por roubo, razão pela qual, em atenção ao 

disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 4 (quatro) meses, 

resultando esta em 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.Diante 

da ausência de quaisquer outras causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena, tornando a pena de 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses 

de reclusão definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente em regime 

fechado (CP, art. 33, § 2º, a c/c art. 2º, § 1º da Lei nº 8.072/90).

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 407483 Nr: 15403-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SANTOS, WENDER FABRÍCIO 

RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andre bernando Duzanowski - 

OAB:20005, MARCELO MALVEZZI - OAB:PROM.JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andre bernardo duzanowski 

- OAB:20005/O, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:7304-A

 SENTENÇA.VISTOS ETC...O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra os acusados pelo cometimento do crime 

de tráfico ilícito de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006....Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com 

robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e 

não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, é forçoso 

concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se 

demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal 

por tráfico.De se lembrar, porém, que os acusados confessaram serem 

usuários de drogas.Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando 

por conta do art. 28 da Lei 11.343.06, a depender, evidentemente do 

julgamento do juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta 

comarca.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas 

imputado aos acusados WILLIAN SANTOS e WENDER FABRÍCIO 

RODRIGUES FERNANDES, suficientemente qualificados nos autos, para 

outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do artigo 28, 

caput da lei 11.343/06.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do 

Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o 

trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, 

com as devidas baixas, antes.A destinação do valor apreendido e dos 

demais objetos (fls. 20) deverá ser realizada pelo Juizado Especial 

Criminal desta Comarca.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 484578 Nr: 4775-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DO BEM CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:7782 - E

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:BRUNO 

DO BEM CAMPOS, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do 

art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 61, I e art. 65, III, “d”, ambos do 

Código Penal. Passo a dosar a pena –, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 

(seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, já 

que tal circunstância é preponderante (natureza da droga) e determina 

uma valoração mais contundente.Existe circunstância agravante e 

atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a 

confissão espontânea, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo 

seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a 

pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.Inexistindo nos 

autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena 

torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão da reincidência, fixo o 

regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 

33, § 2°, “a” do Código Penal.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um 

trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver provas acerca do 

patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código 

Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Dou o perdimento, em favor da União, 

do numerário apreendido às fls. 24, devendo ser depositado ao 

FUNAD.Condeno o réu às custas do processo.Após o trânsito em julgado, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados.Ainda, após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, 

Secretarias de Segurança, TRE, etc…Ocorrendo a confirmação desta, 

pela segunda instância, expeça-se mandado de prisão e o executivo de 

pena.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.Restituam-se ao réu os objetos (item 1 e 2) apreendidos às fls. 

21.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 445661 Nr: 9772-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SARAT DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu MÁRCIO 

SARAT DE PAULA, ..., nas penas do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 c/c art. 

65, III, “d”, do Código Penal.Passo a dosar a pena –Das circunstâncias 

judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao réu: a 

culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o 

comportamento e quantidade de droga, já que não há nos autos nada que 

revele o contrário.A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente 

a natureza da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 

desfavorece completamente ao réu, já que mantinha em depósito cocaína, 

considerada droga extremamente deletéria, demandando maior rigor.Por 

estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da 

Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada 

do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 

550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.Reconheço a atenuante da 

confissão espontânea, pelo que, reduzo a pena em 6 (seis) meses, 

passando a reprimenda para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multa.Não há agravantes.Nos termos do art. 33, § 4° da 

Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, encontrando a pena de 1 (um) ano e 

8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa.Inexistindo 

causas de alteração da reprimenda, torno-a definitiva nos moldes 

acima.Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da 

pena....Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados.Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de 

praxe, aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, 

etc…Ocorrendo a confirmação desta, pela segunda instância, expeça-se 

o executivo de pena.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 447328 Nr: 10609-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTEMBERGUE PEDREIRA DA COSTA, 

ARISTIDES JUNIOR CURVO SANTANA, JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe luiz alencar vilarouca - 

OAB:19194-o, Vilson Batista de Assis - OAB:9222MT, WILLIAM 

MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia 

para:DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas imputado ao réu 

GUTEMBERGUE PEDREIRA DA COSTA,... condenando-o às penas do art. 

28, da lei 11.343/06 aplicando-lhe as medidas ali previstas. E ABSOLVO 

os acusados:ARISTIDES JÚNIOR CURVO DA SANTANA, ..., do crime de 

tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 

40, VI, ambos da Lei 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII do CPP. 

JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, ..., dos crimes de tráfico de drogas com 

envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 

11.343/2006) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor 

(art. 311, caput, do CP), nos termos do art. 386, VII do CPP. Passo a dosar 

a pena do réu GUTEMBERGUE -Do crime de posse de drogas para 

consumo pessoal –Submeto o réu às seguintes penas:I - advertência 

sobre os efeitos das drogas que será feita em sede de execução; II - 

prestação de serviços à comunidade; ou III - medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo que será individualizado 

em execução.O prazo da pena prevista nos itens II e III anteriores, que são 

alternativos, terão duração pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, nos 

termos do § 3° do art. 28 em questão.Torno a reprimenda definitiva nos 

moldes acima.Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol 

dos culpados.Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de 

praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, 

etc…Ocorrendo a confirmação desta pela segunda instância, expeça-se o 

executivo de pena.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a 

incineração da droga apreendida.Restituam-se aos réus os numerários e 

objetos/veículos apreendidos em seu poder.Em relação aos acusados 

Aristides Júnior Curvo Santana e Jonathan José de Campos, após o 

trânsito em julgado, procedam-se as respectivas baixas e anotações 

pertinentes.Extraiam-se cópias do feito, inclusive, a mídia da audiência, 

encaminhando-as à Corregedoria da Polícia Militar para as providências 

que entender necessárias.PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 447689 Nr: 10763-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON ALEXANDRE ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao 

réu ALISON ALEXANDRE ANASTÁCIO, suficientemente qualificado nos 

autos, para outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente 

do artigo 28, caput da lei 11.343/06.Por conseguinte, nos termos do art. 

383, § 2° do Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do 

feito, após o trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta 

Comarca, com as devidas baixas, antes.A destinação do valor apreendido 

e dos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 27) deverá ser realizada 

p e l o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C r i m i n a l  d e s t a 

Comarca.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande, 

13 de dezembro de 2017.Moacir Rogério Tortato. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 469324 Nr: 20848-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDSON ANDREY DA SILVA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 SENTENÇA.VISTOS.O representante do Ministério Público com atribuições 

perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou 

denúncia contra o acusado pelo cometimento em tese do crime de tráfico 

de drogas envolvendo adolescente capitulado nos artigos 33, caput e 40, 

VI, ambos da Lei 11.343/2006.....No caso, verifica-se que a prova dos 

autos não refuta a plausibilidade de tal versão, ou seja, de que o acusado, 

na posse de maconha, teria agido com a intenção de compartilhar a droga 

com o adolescente, seu amigo, sem objetivo de lucro.Diante disso, a 

conduta do acusado não se amolda ao tipo penal previsto no art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006, mas possivelmente na forma privilegiada 

prevista no § 3º (pena – detenção, 6 (meses) meses a 1 (um) ano), do 

citado dispositivo, a depender, evidentemente do julgamento do juízo 

competente, qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.Pelo 

exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao 

acusado RUDSON ANDREY DA SILVA GUIA, suficientemente qualificado 

nos autos, para outro não inserido na competência deste juízo, 

possivelmente do art. 33, § 3º, da lei 11.343/06.Por conseguinte, nos 

termos do art. 383, § 2° do Código de Processo Penal, determino o 

encaminhamento do feito, após o trânsito em julgado desta, ao Juizado 

Especial Criminal desta Comarca, com as devidas baixas.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 313887 Nr: 10114-58.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu EDSON 

FERREIRA DE ARRUDA FILHO, suficientemente qualificado nos autos, nas 

penas do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, do Código Penal.Passo a dosar 

a pena –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são 

favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta 

social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias e as 

consequências, o comportamento, a quantidade de droga e a natureza da 

droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.Por estes 

motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 

11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do 
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mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias multa.Não há atenuantes nem agravantes.Nos termos do art. 33, § 4° 

da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, encontrando a pena final e 

definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e 

oitenta) dias multa.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes 

acima.Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.Fixo 

o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 

49 e art. 60 do Código Penal, cc art. 43 da Lei 11.343/06.Nos termos do 

art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e 

fiscalizadas em sede de execução.etc…Ocorrendo a confirmação desta, 

pela segunda instância, expeça-se o executivo de pena.Oficie-se a 

Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 480487 Nr: 2264-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCISCO ROMÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:GERALDO 

FRANCISCO ROMÃO FILHO, suficientemente qualificado nos autos, nas 

penas do art. art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, c/c art. 65, III, “d”, do Código 

Penal.Passo a dosar a pena –encontrando a pena final e definitiva de 1 

(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias 

multa.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Fixo o regime aberto 

para o início do cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 

(um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver provas acerca do 

patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código 

Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Nos termos do art. 44, § 2º do Código 

Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de 

execução.Assistido pela Defensoria Pública, ao tempo em que condeno o 

réu às custas do processo, suspendo a sua cobrança, até que 

sobrevenha alteração substancial em seu patrimônio que permita a 

cobrança, devendo as custas ser apuradas e anotadas as margens dos 

registros do réu junto ao distribuidor.Após o trânsito em julgado, 

transfira-se o numerário, para o qual dou o perdimento, ao FUNAD, nos 

termos do art. 63 da Lei 11.343/06. Os demais objetos ao CONEN para 

alienação e posterior transferência dos fundos ao FUNAD.Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.Ainda, após o 

trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe, aos órgãos de 

informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…Ocorrendo a 

confirmação desta, pela segunda instância, expeça-se o executivo de 

pena.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.Restituam-se ao réu os documentos e a carteira apreendidos 

às fls. 17.Publique-se.Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 494484 Nr: 10760-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, VALDECIR 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Valdecir Pereira da Silva, Cpf: 70025385194 Filiação: 

Liberato Ribeiro da Silva e Irene Pereira de Almeida, data de nascimento: 

07/03/1983, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Ademar de Barros, N. 

115, Bairro: Manga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 10760-29.2017.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 503675 Nr: 15705-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSO RODRIGUES DA SILVA, RENAN 

OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587/O

 Vistos.

 O acusado Ademilso Rodrigues da Silva, notificado pessoalmente (fls. 

77), apresentou por meio de advogado constituído defesa prévia às fls. 

81/84 não suscitando preliminares, aduzindo, tão somente, questões 

adstritas ao mérito da demanda.

Já o denunciado Renan Oliveira Santos foi notificado pessoalmente (fls. 

85) e apresentou por meio da Defensoria Pública defesa prévia (fls. 

87/88), não suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito para 

fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Ademilso Rodrigues da Silva e 

Renan Oliveira Santos.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2018, às 15h.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda o advogado 

constituído, a Defensoria Pública e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 278168 Nr: 21776-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ADRIANO DA SILVA, BENEDITO 

EMILIO DA SILVA FIGUEIREDO, JOÃO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Assim, atento a ocorrência de eventual prescrição retroativa, com 
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fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados BENEDITO 

ADRIANO DA SILVA, BENEDITO EMÍLIO DA SILVA FIGUEIREDO e JOÃO 

CARLOS DOS SANTOS, declarando antecipadamente a prescrição 

punitiva estatal. Após o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE as anotações 

de praxe e baixas necessárias e ARQUIVEM-SE os autos. SAEM os 

presentes intimados.LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHALuís Augusto 

Veras GadelhaJuiz de DireitoDaniela Berigo Büttner Castor Promotora de 

JustiçaJoaquim José Abinader Guedes da Silva Defensor Público

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 434286 Nr: 9361-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FERNANDES 

FRANCISCO - OAB:11996/MT

 Código: 434286

VISTOS ETC

Se no prazo, RECEBO o recurso de folhas 258/282. Certifique-se.

Nos termos do art. 600 do CPP, conceda-se vista ao apelado para, no 

prazo de 08 (oito) dias, apresentar suas contrarrazões, sob pena de subir 

sem elas.

 Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora 

Judiciária as formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 08 de junho de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 434286 Nr: 9361-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FERNANDES 

FRANCISCO - OAB:11996/MT

 Assim, não havendo provas suficientes da para a condenação, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO com fundamento no artigo 386, 

VII, do CPP, MARIO CELSO VIEIRA RAMOS, brasileiro, filho de Darcy 

Cândido Vieira e Maria Ferreira Vieira, nascido aos 23/09/75, natural de 

Cuiabá/MT, das imputações contidas na denúncia.Intimem-se as 

vítimas.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 31 de março de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 443936 Nr: 8793-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, corroborando com 

o parecer ministerial de fls. 122/124, DENEGO A ORDEM DE HABEAS 

CORPUS .P.R.I.C. Várzea Grande, 24 de novembro de 2017. Eduardo 

Calmon de Almeida Cezar Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 461470 Nr: 17242-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ELMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDM, BDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:MT 18365

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Em primeiro lugar, fica expressamente advertida as genitora para os 

devidos fins legais, nos termos acima. Em segundo lugar, considerando 

que a guardiã compareceu à presente solenidade informando não tem 

mais interesse na guarda da infante e que concorda com a modificação da 

guarda da infante Eveny Liandra Morais da Conceição para a genitora 

Juliana Thaisa de Moraes, que manifestou expresso interesse na 

concessão da guarda em seu favor, MODIFICO a guarda provisória da 

infante Eveny Liandra Morais da Conceição, com fulcro no artigo 33 do 

ECA, DEFIRO a guarda provisória da referida infante à genitora Juliana 

Thaisa de Moraes devendo ser lavrado o competente termo, na forma do 

artigo 32 da Lei nº 8.078/90 (ECA), devendo a interessada assiná-lo em 

Secretaria na presente data, sob pena de revogação imediata da decisão. 

Em terceiro lugar, redesigno a audiência de advertência do genitor para o 

dia 21/02/2018, às 14h30min. Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias sobre a petição de fls. 208/227, bem como acerca de eventual 

alteração da competência em favor da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca. Com a juntada dos 

relatórios, dê-se vista ao Ministério Público para que requeira o que 

entender de direito no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Tudo cumprido, 

retornem-me os autos conclusos. Saem os presentes intimados, 

intimando-se o genitor no endereço indicado às fls. 208. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

__________ Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

 

Intimar Dra. Késsia Nayanne Amaral Matos OAB/MT 19561/O, na

qualidade de advogada do autor do fato Sérgio Lirio Flores, nos auto 

código

207087, para participar da audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o

dia 24 de janeiro de 2018, às 16h30min, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado

de Várzea Grande-MT.

 

 

 

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LEITE GONCALVES (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DA CUNHA (EXECUTADO)

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais Várzea Grande MT, 

15 de dezembro de 2017 PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001516-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SENE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais Várzea Grande MT, 

15 de dezembro de 2017 PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008239-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL CARLOS DE SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008239-94.2017.8.11.0002 AUTOR: JONIL CARLOS DE 

SAMPAIO RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a sua hipossuficiência, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o aturo comprove documentalmente 

sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 

do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008650-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008650-40.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CARLINO DE 

CAMPOS NETO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os 

autos, observo que o autor colacionou a notificação extrajudicial com 

endereço divergente do indicado no contrato. 4. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 5. Diante do exposto, faculto ao autor emenda à inicial, 

para que traga o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, 

no endereço informado no contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. 

Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007881-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LEMES DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007881-32.2017.8.11.0002 AUTOR: WILLIAN LEMES DA ROSA 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. . 1. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 
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aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003087-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003087-02.2016.8.11.0002 REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: CLYSNETON 

PRINCES DOS SANTOS NEVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA move em desfavor de CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES, 

com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Compulsando os autos, verifico que não anexou aos autos o comprovante 

de notificação do requerido, ocasião em que lhe foi oportunizado o prazo 

para emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso 

porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na 

posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A 

notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por 

carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou 

pelo protesto do título. 5. No caso concreto, em emenda à inicial, o autor 

anexou o comprovante de notificação do requerido por meio de 

instrumento de protesto, contudo, realizado após a propositura da ação. 6. 

Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002812-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILEIA NUNES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002812-53.2016.8.11.0002 AUTOR: BANCO ITAULEASING 

S.A. RÉU: VALDILEIA NUNES DA SILVA Vistos. . 1. Considerando que o 

prazo para cumprimento da obrigação descrita no contrato já se expirou, 

concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que informe se houve o 

cumprimento do acordo, de modo a possibilitar a homologação e extinção 

do feito. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO LEMES DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

CRESTIANE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

C. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT0006618A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade 

de Embargos à Execução Processo n. 1000286-79.2017.8.11.0002 

Certifico que os Embargos à Execução foram opostos tempestivamente, 

porém deveria ter sido distribuído e não juntado aos autos. Motivo pelo 

qual procedo nesta data a intimação do patrono dos executados para 

providenciar sua correta distribuição. VÁRZEA GRANDE, 15 de dezembro 

de 2017 ANA PAULA GARCIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 48488 Nr: 3441-35.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA EMÍLIA GAHYVA DE FIGUEIREDO, 

CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT, ROBERTO ANTUNES BARROS 

- OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFENSON LUIS DE 

FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825/MT

 Vistos.
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1. Ciente das manifestações em fls. 729, 732 e 742.

2. Determino para que a senhora Gestora expeça o necessário para a 

efetiva inclusão dos bens a serem leiloados, certificando-se acerca do 

recebimento por parte do Setor de Apreensões e Leilões.

3. No mais, intime-se o exequente para que pugne pelo que entender 

necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314804 Nr: 11101-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça, no bairro petropolis, Várzea Grande-MT, na conta do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 105575 Nr: 1634-04.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX INDUSTRIA MECANICA LTDA ME, 

MAURO DARCI CHIOSSI, CLEUSA APARECIDA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aos executados, citados por edital, nomeio curador especial o ilustre 

representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos 

do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

2. Remetam-se os autos com carga para apresentação de defesa, por 

meio do competente Embargos a Execução.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207188 Nr: 3065-39.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINS E LINS LTDA, EUDES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente das manifestações em fls. 83, 84, 85.

2. Determino para que a senhora Gestora expeça o necessário para a 

efetiva inclusão dos bens a serem leiloados, certificando-se acerca do 

recebimento por parte do Setor de Apreensões e Leilões.

3. No mais, intime-se o exequente para que pugne pelo que entender 

necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343821 Nr: 10932-73.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE DA SILVA PROFESSOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. JUCINEIDE DA SILVA PROFESSOR, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente ação Revisional de Contrato, em desfavor de AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, também qualificado, 

visando a revisão do contrato entabulado entre as partes.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Efetuada a tentativa de intimação pessoal do autor, fora certificado pelo 

senhor Oficial de Justiça que não encontrou a autora no endereço 

constante na inicial.

 4. Desnecessária a intimação do requerido vez que sequer fora citado.

5. Pois bem, considerando que este Juízo perfilha do entendimento que 

presume-se válida a intimação enviada no endereço informado pela parte 

nos autos, tendo em vista a desídia da parte autora, a extinção é a medida 

que se impõe.

6. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Deixo de condenar em custas e honorários vez que deferida à justiça 

gratuita.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395943 Nr: 9132-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.9. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).10. Decorrido 

o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.11. 

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267673 Nr: 9890-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Considerando que o requerido, mesmo devidamente intimado por edital a 

realizar o pagamento da condenação, não o fez, a fim de vianilizar o 

pedido de indisponibilidade financeira, concedo ao autor o prazo de 5 dias 

para que traga aos autos a planilha atualizada do débito.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279736 Nr: 23555-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEILA MARIA DA SILVA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Vistos.

1. Considerando que credor quedou-se inerte acerca da informação 

prestada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. em fls. 

161/174, o arquivamento é a medida que se impõe.

2. Remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318257 Nr: 14612-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRINVALDA ZEFIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258A

 Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 17/10/2017, foi 

disponibilizado no DJE nº 10125, de 20/10/2017 e publicado no dia 

23/10/2017, no entanto não constou o nome dos novos patronos 

nomeados pelo requerido (a), em fls nº 102, desse modo, faço-lhes nova 

intimação, para que exiba os documentos consignados na sentença de fls. 

63 e vº, sob pena de aplicação de multa diária de R$ - 200,00 (duzentos 

reais), nos termos do art. 536, § 1º do CPC. Conforme item 2, da decisão 

de fls nº 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324201 Nr: 20598-35.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI CAETANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:MT/5397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação proposta por ELI CAETANO DE SOUZA em desfavor 

de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora oportunizado o prazo de 15 dias para que a parte autora 

emendasse a inicial, sob pena de indeferimento.

 3. Todavia, a parte autora, mesmo devidamente intimada não manifestou 

nos autos.

4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

5. Pois bem, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a exordial de requisito necessário para a propositura da 

ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.

 6. Sem custas e honorários advocatícios.

7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.

8. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 347074 Nr: 13493-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO MANOEL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 Vistos.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387248 Nr: 3466-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO SANTANDER BANESPA S/A, em desfavor de MARCO ANTONIO 

BASTOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407833 Nr: 15538-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 599 de 605



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO PEDRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, SANDRA CRISTINA ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão.13. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais), contudo, fica suspensa sua exigibilidade em razão da 

assistência judiciaria gratuita que ora defiro.14. Expeça-se Alvará Judicial 

dos valores depositados nos autos, em favor da parte requerida.15. 

Ciência à Defensoria Pública Estadual acerca da presente sentença.16. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.17. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 450765 Nr: 12247-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.9. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).10. Decorrido 

o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.11. 

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 33296 Nr: 2594-67.2001.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A - B.B.C.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ANDRADE BARROS SOBRINHO, 

GOTARDO DA ROCHA BRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao executado Gotardo da Rocha Braga Filho, citado por edital, nomeio 

curador especial o ilustre representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.

2. Remetam-se os autos com carga para apresentação de defesa, por 

meio do competente Embargos a Execução.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297636 Nr: 18093-08.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZIO GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

MILTON MARTINS MELO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro que está nos autos(Vila Arthur-Várzea Grande-MT), 

na conta eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307761 Nr: 3702-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO EHRHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8194a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias pugne pelo que 

entender necessário.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322224 Nr: 18643-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINARP BRINDES E ARTIGOS 

PERSONALIZADOS LTDA, SÉRGIO GUIMARÃES ALVES, MARIA MÁRCIA 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em desfavor de BRINARP BRINDES E 

ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA, SÉRGIO GUIMARÃES ALVES e 

MARIA MÁRCIA DOS REIS, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. Foi expedida carta de intimação pessoal ao autor para procedesse com 

a juntada da relação de créditos cedidos, sob pena de extinção.

3. Posteriormente fora certificado o decurso de prazo sem o cumprimento 

da determinação judicial.

4. Assim, considerando a desídia do autor, e ainda considerando que o 

feito não pode ficar aguardando indefinidamente a manifestação da parte, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P.I.C.

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387890 Nr: 4013-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURAINE PAULA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, devidamente 

qualificado nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão em 

desfavor de MARIA LOURAINE PAULA DE QUEIROZ, também qualificada, 

visando à apreensão do bem descrito na exordial..

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor para que desse prosseguimento no feito sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. Dê-se baixa junto ao 

sistema Renajud em caso de eventual restrição realizada por este juízo.

7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439801 Nr: 6671-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALTEMAR PADILHA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.9. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).10. Decorrido 

o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.11. 

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410921 Nr: 17148-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, providencie a AVERBAÇÃO DA PENHORA 

efetivada nos autos, nos termos do item 2. do r, despacho de fls 49. Nada 

mais._________ Paulo Pedro F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 74961 Nr: 7462-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO LUIZ GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300680 Nr: 21354-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, providencie a AVERBAÇÃO DA PENHORA 

efetivada nos autos, nos termos do item 2. do r, despacho de fls 137. 

Nada mais._________ Paulo Pedro F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424463 Nr: 24327-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIE KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco)dias, dar integral cumprimento à decisão de fls. 

110. Nos termos do r. despacho de fls. 123. Nada mais. _____Paulo Pedro 

Francisco dosSantos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 465060 Nr: 18901-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência, sob pena de devolução nos termos do cap. 2, 

Seção 7, art. 393 CNGC/MT. Nada mais. ________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420729 Nr: 22397-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIL MIGUEL SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 601 de 605



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para o cumprimento da carta precatória remetida a Comarca de 

Sorriso-MT, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323428 Nr: 19822-35.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 DJE – INTIMAÇÃO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada do contrato de 

financiamento objeto da ação, sob pena de aplicação de multa diária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 57139 Nr: 3076-44.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, PROVIDENCIE o pagamento das custas e distribuição da Carta 

Precatória junto a Comarca de Mateus Leme MG. Fica ainda, intimado, ao 

deposito das diligências do oficial de justiça para cumprimento do mandado 

de avaliação junto a referida comarca. Nada mais. ______Paulo Pedro 

Francisco dos Santos - Téecnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319156 Nr: 15536-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS CONTRUÇÕES E ACABAMENTOS 

LTDA, ANTONIO DE MEL ALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 do CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, pugne pelo que entender 

necessário, acerca da resposta ao ofício n°372/2017, no qual é informado 

que a carta precatória remetida a Comarca de Piraquara - PR, teve a 

distribuição cancelada ante a falta de recolhimento de custas, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, §1° do 

CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429868 Nr: 729-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, JULIANA OLIVEIRA MOURA - OAB:20379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371093 Nr: 20234-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGA ALVES LTDA – ME (DROGAFAR), 

MARCOS PAULO DAMACENO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281467 Nr: 182-80.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. DA SILVA & P. LIMA LTDA ME, JOÃO 

MARCOS DA SILVA, PRISCILA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329833 Nr: 26135-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIÉ TOYOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 

- ME, WESLLEY COSTA OLIVEIRA, VALDIMEIRA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349320 Nr: 15288-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 442182 Nr: 7862-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRES DUMAS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 258735 Nr: 18257-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCARMO DE ARRUDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 259046 Nr: 18021-89.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAU LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:OAB/SP: 171.045

 DJE – INTIMAÇÃO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cálculo 

realizado pela contadoria aportado ás fls.278/280, considerando o silêncio 

em aceitação tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278115 Nr: 21723-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292279 Nr: 12068-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA MORAES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 DJE – INTIMAÇÃO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da 

indisponibilidade de ativos financeiros da requerida, sob pena de 

conversão da indisponibilidade em penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295217 Nr: 15428-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388510 Nr: 4421-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERNANDO TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 
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artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404093 Nr: 13453-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOXFER METALURGICA LTDA, IDIMAR 

ANTONIO ROSIM, MARTHA ROSIM, CLEUZA ROCHA ARAUJO, ELTO 

FERNANDES BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440139 Nr: 6871-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.
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